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Terça-feira 

 CURSOS DE AGOSTO NO SINDIMETAL/PR 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR MELHORA, MAS É INSUFICIENTE PARA AUMENTAR O 

RITMO DE EXPANSÃO DA ECONOMIA 

 INEC - ÍNDICE NACIONAL DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR 

 AUMENTA A PARTICIPAÇÃO DOS MANUFATURADOS BRASILEIROS NO COMÉRCIO 

MUNDIAL 

 CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO REAGE E SOBE 0,9 PONTO EM JULHO, DIZ FGV 

 CONFIANÇA DOS SERVIÇOS SOBE APÓS 4 QUEDAS CONSECUTIVAS, MAS REGISTRA 

2º MENOR NÍVEL DO ANO 

 NOVA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROMETE EMBATE 

 SINDICATOS JÁ DISPENSARAM MAIS DE 6 MIL TRABALHADORES FORMAIS 

 ARTIGO: DÉFICIT DE REPRESENTATIVIDADE DOS SINDICATOS 

 DESEMPREGO RECUA PARA 12,4% EM JUNHO, MAS AINDA ATINGE 13 MILHÕES DE 

PESSOAS, DIZ IBGE 

 DEMISSÕES VIRAM ROTINA E ENTIDADES BUSCAM SAÍDAS 

 COM RECUPERAÇÃO LENTA, BRASIL DEVE CRIAR EM 2018 MENOS DA METADE DOS 

EMPREGOS PREVISTOS 

 EMPRESÁRIOS APROVEITAM PRESENÇA DE TEMER NA FIESP PARA COBRAR MEDIDAS 

 ‘VAMOS SOLUCIONANDO POUCO A POUCO’, DIZ TEMER SOBRE PEDIDOS DA 

INDÚSTRIA 

 EDITORIAL: RENÚNCIAS FISCAIS E POLÍTICA INDUSTRIAL 

 TRABALHADORES DA RENAULT PROTESTAM POR CAUSA DE FOLGAS AOS DOMINGOS 

 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS É PONTO CHAVE DO PROGRAMA 

 ARTIGO: REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE DILMA BENEFICIOU OS MAIS RICOS E 

CRIOU ROMBO BILIONÁRIO 

 GOVERNO ENVIA AO CONGRESSO PROJETO DE LEI SOBRE TRIBUTAÇÃO DE FUNDOS 

EXCLUSIVOS 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE 3,4% EM JULHO, DIZ CNI 
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 CRISE ALAVANCA MERCADO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS 

 COM AVANÇO DE EMPRÉSTIMOS, LUCRO DO ITAÚ TEM ALTA DE 3,45% E SOMA R$ 

6,4 BI 

 DÓLAR OPERA EM ALTA, DE OLHO NO CENÁRIO EXTERNO E LOCAL 

 BOVESPA FECHA EM ALTA E VOLTA A SUPERAR O PATAMAR DE 80 MIL PONTOS 

 FORTE AUMENTO DE TARIFAS ATRAI GRANDES EMPRESAS PARA O MERCADO LIVRE 

 PROJETO DA COPEL PERMITE QUITAR DÉBITOS NO MOMENTO DA LEITURA E EVITA 

CORTES 

 CURITIBA TEM POSTO COM GASOLINA A MENOS DE R$ 4, MENOR PREÇO DESDE 

GREVE DOS CAMINHONEIROS 

 OPERAÇÃO MIRA CARTEL DE DISTRIBUIDORAS QUE CONTROLAVA PREÇO DA 

GASOLINA EM CURITIBA 

 DECRETO QUE ESTENDE SUBVENÇÃO AO DIESEL SERÁ PUBLICADO ATÉ QUARTA-

FEIRA, DIZ MME 

 TENHO CERTEZA QUE HAVERÁ ACORDO SOBRE MATÉRIA DO TABELAMENTO DO FRETE, 

DIZ TEMER 

 PRODUTO FEITO NO BRASIL CHEGA A SER 30% MAIS CARO QUE O PRODUZIDO NOS 

EUA 

 WAYMO TESTA CARROS AUTÔNOMOS COM WALMART 

 GRUPO BMW ADOTA TOMOGRAFIA NO DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS 

 NISSAN INAUGURA FÁBRICA DE PICAPES DE ONDE SAIRÃO FRONTIER, ALASKAN E 

CLASSE X 

 COBRE OPERA EM BAIXA, APÓS DADO MODESTO DA INDÚSTRIA DA CHINA 
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CÂMBIO 

EM 31/07/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,745 3,746 

Euro 4,384 4,385 
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Confiança do consumidor melhora, mas é insuficiente para aumentar o ritmo 
de expansão da economia 

31/07/2018 – CNI (publicado em 30-07-2018) 

 
Pesquisa da CNI mostra que os brasileiros estão menos pessimistas com a 

situação financeira, a inflação e o desemprego 
 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) aumentou 3,5% em relação 

a junho e alcançou 101,6 pontos em julho. Com isso, o índice recuperação  parte da 
queda de 3,8% registrada no mês anterior. Mas continua 5,7% abaixo da média 

histórica, que é de 107,8 pontos. As informações são da pesquisa que a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta segunda-feira (30).  
 

De acordo com o economista da CNI Marcelo Azevedo, a recuperação da confiança em 
julho foi importante. “Mas ainda é insuficiente para estimular o consumo e contribuir 

para uma retomada mais forte da economia”, afirma Azevedo.  
 
A maioria dos indicadores que compõem o INEC melhorou. O indicador de expectativa 

sobre a inflação aumentou 7%, o de desemprego subiu 9,5% e o de renda pessoal 
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cresceu 2,8% em julho na comparação com junho. O aumento dos indicadores de 
expectativa mostra que há um número maior de pessoas esperando a queda da 
inflação e do desemprego e o aumento da renda pessoal. 

 
A avaliação sobre a situação financeira e as dívidas também melhorou. O indicador de 

endividamento subiu 3,6% e o de situação financeira aumentou 2,6% em julho frente 
a junho.  

 
Quanto maior o indicador, maior é o número de pessoas que espera a redução do 
endividamento e a melhora da situação financeira.  

 

 
 
CAUTELA COM AS COMPRAS - Mesmo assim, os consumidores estão cautelosos. O 

indicador de compras de maior valor caiu 0,8% em relação a junho, mostrando que 
diminuiu a intenção dos brasileiros de comprar bens como móveis, eletrodomésticos e 

outros itens de maior valor.  
 
O INEC é um indicador que ajuda a antecipar variações na atividade econômica. 

Consumidores pouco confiantes tendem a diminuir as compras. Com a redução do 
consumo, aumentam as dificuldades de recuperação da economia.  

 
Esta edição do INEC, feita em parceria com o IBOPE, ouviu 2.002 pessoas em 141 
municípios entre 19 e 23 de julho. 

 
SAIBA MAIS - Acesse a página do Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 

(INEC) para conhecer todos os detalhes da pesquisa. 
 

INEC - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 

31/07/2018 – CNI (publicado em 30-07-2018) 
 

Confiança do consumidor se recupera 
 

O INEC registra 101,6 pontos em julho, um crescimento de 3,4% na comparação com 
o mês anterior. A melhora da confiança do consumidor reverte parcialmente a queda 

observada em junho, de 3,8%, e eleva o índice em 2,1% além do registrado em julho 
de 2017. 

 
Julho/2018 
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Faça o download da última edição na íntegra: 
 

Aumenta a participação dos manufaturados brasileiros no comércio mundial 

31/07/2018 – CNI  
 

Estudo da CNI mostra que a fatia do Brasil nas exportações de produtos 
industriais cresceu para 0,61%. Mas a participação do país no total da 

produção industrial mundial caiu para 2,08% 
 

 
 
A desvalorização do real frente ao dólar e a crise econômica ajudaram o Brasil a 

conquistar o mercado externo. A participação dos produtos industrializados brasileiros 
no comércio mundial aumentou de 0,59% em 2015 para 0,61% em 2016.  
 

Foi a primeira vez desde 2012 que a fatia do país cresceu, informa o 
estudo Desempenho da Indústria no Mundo, da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI).  
 
O ganho, mesmo que pequeno, mostra o aumento da competitividade do país, avalia 

a CNI.  Para 2017, a estimativa é que os manufaturados brasileiros mantenham a 
participação de 0,61% do comércio mundial.  

 
Mesmo assim, a participação brasileira está muito abaixo da dos 11 principais parceiros 
comerciais do país – Estados Unidos, Argentina, China, Alemanha, México, Japão, 

França, Itália, Coreia do Sul, Países Baixos e Reino Unido. 
 

Na comparação com esses países, a fatia dos manufaturados brasileiros no mercado 
mundial em 2016 só foi maior do que a de 0,13% da Argentina. A participação da 
China é de 16,99%, a da Alemanha, de 10,05% e, a dos Estados Unidos, de 9,39%.  
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Conforme o estudo, nos últimos dez anos encerrados em 2016, a participação do Brasil 

no comércio mundial caiu 0,19 ponto percentual. No mesmo período, a participação 
do México aumentou 0,43 ponto percentual e a Argentina perdeu 0,04 ponto 

percentual.  
 
“A melhora do desempenho deve-se ao maior esforço exportador das empresas 

brasileiras, em razão da queda da demanda doméstica, e à desvalorização do real 
entre 2011 e 2015”, afirma o gerente-executivo de Pesquisas e Competitividade da 

CNI, Renato da Fonseca. 
 
O estudo mostra ainda que o desempenho no comércio internacional não se repetiu 

na produção. A participação do Brasil no total da produção industrial do mundo caiu 
de 2,32% em 2015 para 2,08% em 2016.  

 
A queda de 0,24 ponto percentual foi superior à queda de 0,03 ponto percentual 
registrada pela Argentina e de 0,02 ponto percentual do México. Mas é menor do que 

a perda de 0,33 ponto percentual dos Estados Unidos. Entre 2015 e 2016, a 
participação da China aumentou 0,85 ponto percentual. 

 
Conforme estimativa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (Unido), a fatia do Brasil diminuiu ainda mais em 2017 e ficou em 1,98%. 
“A perda de importância da produção industrial mundial pelo Brasil é uma tendência 
de longo prazo, observada desde o final da década de 1990.  

 
“Nos últimos 20 anos, a participação brasileira caiu de 3,26% em 1997 para 1,98% 

em 2017”, ressalta o estudo. Na avaliação da CNI, isso é resultado, especialmente, 
das deficiências na infraestrutura, do excesso de burocracia, da insegurança jurídica, 
a complexidade do sistema tributário e outros obstáculos que comprometem a 

capacidade de competição do Brasil. 
 

 
EFEITOS DA CRISE - Além disso, destaca o documento, a crise econômica contribuiu 
para aumentar o ritmo da perda de participação do Brasil na produção industrial do 

mundo. De 2013, antes da crise, até 2017, quando o país superou a recessão, a 
participação brasileira teve uma queda de 0,56 ponto percentual. Ou seja, a perda em 

quatro anos representou quase metade da queda registrada nos últimos 20 anos. 
 
Mesmo assim, o Brasil continua entre os dez maiores produtores de manufaturados do 

mundo. Ficou em penúltimo lugar na lista que compara o país com os maiores 
produtores mundiais de manufaturados. No topo do ranking está a China, cuja 

participação na produção mundial de manufaturados foi de 24,83%. No último lugar, 
atrás do Brasil, aparece a Indonésia, com uma participação de 1,84%.  



As participações do Brasil nas exportações mundiais de manufaturados e no total da 
produção industrial mundial são indicadores da capacidade de competição do país com 
seus parceiros comerciais.   

 
“Para recuperar sua importância no mundo, o país precisa melhorar a competitividade. 

Essa melhora envolve a superação de gargalos antigos, como a baixa qualidade da 
infraestrutura e o complexo sistema tributário e, ao mesmo tempo, o enfrentamento 

de desafios novos, como a inserção na Indústria 4.0”, observa Renato da Fonseca.  
 

Confiança do empresário reage e sobe 0,9 ponto em julho, diz FGV 

31/07/2018 – G1  
 

Índice recuperou parte da perda de 2,0 pontos em junho, decorrente da greve dos 
caminhoneiros. 
 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) medido pela Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) 

subiu 0,9 ponto em julho, para 91,6 pontos, recuperando parte da queda de 2,0 pontos de 
junho. O número já considera ajustes sazonais e representa o primeiro aumento em quatro 

meses. 
 
De acordo com a FGV, a alta reflete a "recuperação gradual" do setor produtivo após a greve 

dos caminhoneiros. 
 

A maior contribuição para a recuperação do índice foi dada pelo subíndice da Situação Atual 
(ISA-E), que subiu 1,1 ponto, para 90,3 pontos, maior nível desde julho de 2014 (90,7 
pontos). Já o Índice de Expectativas (IE-E) caiu 0,2 ponto, para 97,2 pontos. 

 
Segundo o superintendente de Estatísticas Públicas do IBRE/FGV, Aloisio Campelo Jr., a alta 

do subíndice de Situação Atual indica que "a roda da economia continua girando, ainda que 
lentamente". Porém, a queda do Índice de Expectativas sinaliza que "a redução de otimismo 
dificilmente será revertida até que as incertezas eleitorais se dissipem." 

 
Por setor 

O ICE consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens 
Empresariais produzidas pelo Ibre/FGV: indústria, serviços, comércio e construção. 
 

O índice da construção subiu 1,7 ponto, enquanto o da construção subiu 0,8 ponto. Já a 
confiança do comércio caiu 0,8 ponto e o da indústria ficou estável. 

 
Para elaborar o índice de julho de 2018, o Ibre/FGV coletou informações de 4,8 mil empresas 
entre os dias 02 e 25 do mês. 

 

Confiança dos serviços sobe após 4 quedas consecutivas, mas registra 2º 
menor nível do ano 

31/07/2018 – G1(publicado em 30-07-2018) 
 

Segundo consultor da FGV IBRE, a reação da confiança do setor de serviços em julho 
não foi suficiente para compensar a perda de junho. 
 

O índice que mede a confiança do setor de serviços subiu 0,8 ponto em julho, após quatro 
quedas consecutivas. Com o resultado, o índice atingiu 87,5 pontos, segundo menor nível do 

ano. 
 
Segundo Silvio Sales, consultor da FGV IBRE, a reação da confiança do setor de serviços em 

julho não foi suficiente para compensar a perda de junho. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/31/confianca-do-empresario-reage-e-sobe-09-ponto-em-julho-diz-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-empresario-cai-19-pontos-em-junho-diz-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-empresario-cai-19-pontos-em-junho-diz-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/30/confianca-dos-servicos-sobe-apos-4-quedas-consecutivas-mas-registra-2o-menor-nivel-do-ano.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/30/confianca-dos-servicos-sobe-apos-4-quedas-consecutivas-mas-registra-2o-menor-nivel-do-ano.ghtml


“Se na leitura das empresas sobre a situação corrente houve uma recuperação, a percepção 
sobre os próximos meses manteve a trajetória negativa. Assim, o início do segundo semestre 
mostra que as empresas vislumbram um cenário de recuperação ainda muito tímida, o que 

deve estar relacionado à frustração com o fraco desempenho corrente e à elevada incerteza 
associada ao processo eleitoral”, analisa. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Houve alta da confiança em 9 das 13 principais atividades pesquisadas. O Índice da Situação 

Atual avançou 1,6 ponto, devolvendo a queda de junho, para 86,7 pontos. A maior 
contribuição veio do indicador que avalia a situação atual dos negócios, que avançou 2,7 

pontos, para 88,1 pontos, recuperando as perdas de maio e junho. 
 
Já o Índice de Expectativas variou 0,1 ponto, para 88,6 pontos, menor nível desde dezembro 

de 2016 (83,0 pontos). O indicador que mede a demanda para os próximos três meses foi o 
único a contribuir para a queda, ao recuar 2,6 pontos, para 87,9 pontos, o menor nível desde 

setembro de 2017 (87,3). 
 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada, que havia atingido o menor nível da série 

histórica em junho, recuperou 0,6 ponto percentual em julho, para 81,7%. 
 

Greve dos caminhoneiros 
Segundo a FGV, nos últimos dois meses, o declínio da confiança do setor de serviços vinha 
refletindo não só a deterioração da percepção das empresas sobre a situação corrente, mas 

sobretudo o movimento de calibragem das expectativas.  
 

Entretanto, a situação atual influenciou positivamente o índice em julho. Mas esse indicador 
simplesmente devolveu a queda observada em junho, fortemente influenciada pela greve dos 
caminhoneiros que durou 11 dias. Pelo lado das expectativas, observa-se a quinta queda 

consecutiva do indicador. 
 

Em julho, o indicador de demanda para os próximos três meses reforça os sinais de uma 
demanda bem fraca, já presente nas avaliações sobre a situação corrente. 
 

"A estagnação do mercado de trabalho e a maior cautela das famílias e empresas nas suas decisões 
de consumo e investimento travam o ritmo da retomada econômica, e são especialmente 

importantes para o setor de serviços, que depende basicamente da demanda doméstica", informa a 
FGV. 

 
Cautela 
As empresas sinalizam cautela em relação às expectativas de recuperação do setor de 

serviços em meio ao atual cenário do país. 
 

Há uma redução na proporção de empresas prevendo aumento da demanda nos próximos 
três meses, de 33,4% para 32,2%, mas também na parcela das que esperam que a demanda 
diminua, de 12,3% para 11,5% do total. 

 
 

 
 
 

 



Nova contribuição sindical promete embate 

31/07/2018 – Valor Econômico (publicado em 30-07-2018) 
 

A proposta de uma nova contribuição sindical negocial, em substituição ao imposto 
obrigatório extinto pela reforma trabalhista, promete gerar novo embate no próximo 

governo. Entre os defensores, a cobrança é considerada mais justa, transparente e 
racional do que o imposto sindical. Na ponta contrária, a medida é vista como um erro 

e retorno velado ao modelo anterior. 
 
 Tendo como relator o deputado Bebeto (PSB-BA), a proposta consta do projeto de lei 

5.795, de julho de 2016, e voltou à discussão esta semana, após o deputado Paulinho 
da Força (SD-SP) colocá-la como condição para o apoio do Centrão à candidatura 

presidencial de Geraldo Alckmin (PSDB). O tucano, por sua vez, disse para "esquecer 
o imposto", mas acenou em favor da contribuição. 
 

 
 

Pelo modelo sugerido, a contribuição passaria por aprovação em assembleia no 
momento da negociação coletiva e seria válida para todos os trabalhadores da 

categoria, e não somente para associados aos sindicatos.  
 
O valor a ser recolhido estaria limitado a um teto de 1% da remuneração bruta anual, 

enquanto o imposto sindical era de um dia de trabalho por ano - equivalente a cerca 
de 0,25% da remuneração anual (ver simulação acima). 

 
A contribuição negocial (também chamada assistencial) já existe, mas o Supremo 
Tribunal Federal (STF) reafirmou em março do ano passado que ela só pode ser 

descontada dos sindicalizados. 
 

Para Sérgio Firpo, professor de economia do Insper, a proposta representa um 
retrocesso. "Estávamos em um caminho de acabar com a obrigação de contribuição e 
fazer com que os sindicatos buscassem recursos por meio do trabalho que 

efetivamente façam para seus filiados", afirma. 
 

https://www.valor.com.br/brasil/5695775/nova-contribuicao-sindical-promete-embate


Na visão do economista, um dos defensores da reforma trabalhista que entrou em 
vigor em novembro, uma alternativa para fortalecer os sindicatos na nova conjuntura 
seria tornar os resultados das negociações mediadas pelas entidades válidas apenas 

para associados. Ao mesmo tempo, Firpo defende o fim da unicidade sindical. 
 

Entre as centrais sindicais, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
(CTB) apoia o projeto de lei em tramitação na Câmara e o modelo de contribuição 

mediante aprovação em assembleia, mas acredita que pontos como o teto de 1% da 
remuneração anual devem ser rediscutidos. 
 

"Não sou adepto dessa rigidez e creio que não podemos substituir um instrumento por 
outro que venha a aumentar o valor cobrado", afirma Divanilton Pereira, presidente 

em exercício da CTB. "A Câmara deve encontrar um percentual de equilíbrio que 
respeite as condições materiais dos trabalhadores", completa. 
 

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) vê a proposta em discussão com simpatia e 
acredita que o limite de 1% da remuneração anual é justo, já que a intenção é de que 

a nova contribuição substitua todas as demais.  
 
Pelo modelo anterior, os sindicatos se financiavam por até quatro formas de 

arrecadação: imposto sindical obrigatório, contribuição assistencial e taxa 
confederativa (estas negociadas no momento da convenção coletiva), além da 

mensalidade dos associados. "A ideia é que tenha uma contribuição que seja essa e 
mais nenhuma", argumenta Ricardo Patah, presidente da UGT. 
 

Também favorável ao modelo em discussão, Clemente Ganz Lúcio, diretor do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), afirma 

que a cobrança de todos os trabalhadores parte do entendimento de que a negociação 
produz um bem geral e é defendida também pelos empresários, que teriam dificuldade 
de administrar regras distintas. Segundo ele, o fato de a cobrança passar por decisão 

em assembleia aumentaria a obrigação dos sindicatos de prestar contas e ter relação 
mais próxima com a base. 

 
Quanto à possibilidade de extinção do Ministério do Trabalho, levantada por Alckmin 
em entrevista ao "Roda Viva", Ganz Lúcio avalia que, mais importante do que a 

existência ou não da pasta é a qualidade da gestão da política pública. Já Patah, da 
UGT, se diz contrário à medida. "Se você tem uma dor de cabeça, a solução não é 

cortá-la", diz o sindicalista. 
 

Sindicatos já dispensaram mais de 6 mil trabalhadores formais 

31/07/2018 – Valor Econômico (publicado em 30-07-2018) 
 

Os sindicatos de trabalhadores empregavam cerca de 110 mil funcionários com 
carteira assinada em dezembro de 2016, último dado disponível para o estoque de 

empregos no setor segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Essas 
entidades haviam registrado um saldo negativo de cerca de 1,3 mil empregos formais 
nos anos de auge da crise, entre 2014 e 2016. 

 
Já no período de 12 meses até maio deste ano, foram 5,9 mil demissões líquidas, 

segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
compilados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-
FGV) a pedido do Valor. A reforma trabalhista foi aprovada na Câmara em abril de 

2017 e no Senado em julho, entrando em vigor em novembro do ano passado. 
 

Nos sindicatos patronais, o comportamento das demissões foi diferente. Essas 
organizações empregavam cerca de 33 mil funcionários em dezembro de 2016, pelos 
dados da Rais. O auge das dispensas nessas entidades aconteceu em meados daquele 

ano, com saldo negativo de 1,2 mil vagas em 12 meses até setembro de 2016. 

https://www.valor.com.br/brasil/5695779/sindicatos-ja-dispensaram-mais-de-6-mil-trabalhadores-formais


Como aqui o ajuste aconteceu mais cedo, sob efeito da perda de receita das empresas 
na crise, agora a "gordura" para queimar é menor. Em 12 meses até maio deste ano, 
as entidades patronais acumulam 256 demissões líquidas. 

 
Conforme dados preliminares do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os 

sindicatos patronais receberam este ano menos de 30% do valor arrecadado com 
imposto sindical em 2017. Já as organizações laborais perderam quase 90% desta 

fonte de receita. 
 
"Como havia uma expectativa em relação ao julgamento do STF e o resultado foi 

negativo, daqui para a frente, as demissões devem se intensificar", diz José Silvestre, 
coordenador de relações sindicais do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
 
O especialista lembra que as demissões podem ser ainda mais numerosas do que 

aquelas mensuradas pelo Caged, pois as entidades sindicais gerariam três empregos 
indiretos para cada trabalhador diretamente contratado. Além disso, fatores como a 

incorporação tecnológica e o trabalho intermitente, também introduzido pela reforma, 
tendem a reduzir a base dos sindicatos, o que deve contribuir para um redesenho do 
sindicalismo brasileiro. 

 
Com 65% a 75% de sua receita dependente de recursos vindos dos sindicatos - e o 

restante de contratos com governos e órgãos públicos que vêm minguando desde o 
impeachment de Dilma Rousseff em 2016 - o Dieese também tem reduzido seus 
quadros. "Estamos projetando uma queda da receita sindical da ordem de 30%", 

afirma Silvestre. Segundo ele, o Dieese já dispensou cerca de 90 funcionários, 
contando hoje com algo em torno de 230. 

 

Artigo: Déficit de representatividade dos sindicatos 

31/07/2018 – Granadeiro Associados/Valor Econômico (publicado em 30-07-2018) 

 
Como amplamente divulgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a alteração 

trazida pela lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) sobre a contribuição sindical. A Lei 
tornou facultativo o pagamento, que fica condicionado à autorização do trabalhador. 
 

Objeto de inconformismo de diversas entidades sindicais, este ponto da Reforma foi 
questionado por 19 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s). Por seis votos a 

três, todas foram julgadas improcedentes pelo STF, no dia 29 de junho deste ano. 
 
Entre os argumentos dos ministros que defenderam o fim da contribuição obrigatória, 

ressalta-se a afirmação de que há um déficit de representatividade dos sindicatos. 
Esse déficit está ligado não apenas à histórica contribuição obrigatória, mas a algumas 

características do sistema sindical brasileiro como, por exemplo, a Unicidade Sindical. 
 

A legislação permite a existência de apenas um sindicato representativo de 
determinada categoria profissional ou econômica na mesma base territorial (que não 
pode ser inferior ao limite de um município).  

 
Além disso, o primeiro sindicato que obtiver seu registro para representar certa 

categoria em determinada localidade, o fará, quiçá, eternamente, pois nenhum outro 
poderá ser criado com a mesma representação. 
 

Conforme determina a lei, não é possível também a criação de sindicatos que 
representem trabalhadores que tenham outros pontos em comum que não a profissão 

que exercem ou a categoria econômica/profissional a que pertencem. 
 
Assim, ainda que as condições de vida ou de trabalho de trabalhadores de determinada 

empresa ou região sejam singulares e lhes possibilitasse discutir situações e melhorias 

http://www.granadeiro.adv.br/destaque/2018/07/30/deficit-representatividade-dos-sindicatos


muito mais aproximadas de suas rotinas, não lhes é permitido reunir em sindicatos, 
se não forem da mesma categoria profissional ou econômica. 
 

O sistema brasileiro ainda tem como característica a representação obrigatória por 
sindicatos. Na prática, isso significa que empregadores e trabalhadores são, de forma 

compulsória, representados por um sindicato, ainda que a ele não tenha se associado, 
não o conheça ou nem saiba onde sua sede fica. 

 

 
 

Vale salientar que grande parte dos sindicatos adotou um viés político ou ideológico, 
com associação a centrais sindicais ou partidos políticos. Em consequência, o 

trabalhador pode se ver obrigatoriamente representado por entidade com atuação e 
posição política com a qual não necessariamente compartilha. 
 

Inclusive, antes da Reforma Trabalhista todo empregador e trabalhador tinha de pagar 
àquele sindicato que compulsoriamente representava sua categoria econômica ou 

profissional. O dinheiro da contribuição era rigorosamente destinado aos sindicatos, 
independentemente de sua efetiva representatividade ou atuação. Tratava-se da mais 
alta e garantida fonte de receita dessas entidades. 

 
Pode-se concluir que o déficit de representatividade sindical citado pelos ministros do 

Supremo é resultado dessas principais características da organização brasileira. 
 
Embora muitos sejam sérios, atuantes e comprometidos, a representação e o suporte 

financeiro garantidos por lei fizeram com que boa parte dos sindicatos não se 
preocupasse em buscar atender os anseios de sua categoria. 

 

https://www.valor.com.br/sites/default/files/gn/18/07/arte30leg-102-consti-e2.jpg


Não é de se surpreender, nesse contexto, que o Brasil esteja entre os países que mais 
possuem sindicatos, com 17.200 em 2017. 
 

Os Estados Unidos, por exemplo, contam com, aproximadamente, 190 sindicatos, 
enquanto a Argentina com 91 e a Alemanha, reconhecida mundialmente por ter um 

sindicalismo forte, com apenas 16. Apesar da quantidade de sindicatos no Brasil, o 
número de trabalhadores associados a sindicatos é bastante baixo, o que mostra esse 

déficit de efetiva representatividade. 
 
Segundo o IBGE, apenas 12,1% das pessoas ocupadas no Brasil em 2016 estavam 

associadas a algum sindicato, menor índice já apurado. Nesse contexto, a 
facultatividade da contribuição pode ser um primeiro estímulo à redução desse déficit 

de representatividade. 
 
De acordo com dados do Ministério do Trabalho, as receitas dos sindicatos foram 

reduzidas em cerca de 80% no primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo 
período de 2017, caindo de R$ 170 milhões para R$ 34 milhões. 

 
As centrais sindicais também foram atingidas. Estima-se que a CUT, a Força Sindical 
e a UGT, deixaram de arrecadar cerca de R$ 100 milhões, em 2018. Para sobreviver, 

os sindicatos pouco representativos e que dependiam da contribuição obrigatória, 
terão que buscar fontes alternativas de custeio. 

 
Seu sucesso nessa tarefa certamente passará pela revisão de seus conceitos para 
atrair e reter associados e apoiadores que, de forma espontânea, concordem em 

contribuir financeiramente. Para tanto, será essencial que os sindicatos se aproximem 
de suas categorias e passem a representá-las efetivamente. 

 
Assim, vislumbra-se que a mudança na legislação, confirmada pelo STF, se consolide 
como uma medida de redução do déficit de representatividade. E pode ser um primeiro 

passo para que se reflita uma nova organização sindical para o Brasil. 
 

(*) João Batista Pereira Neto e Otto Dmitry Garkauskas Hernandes são advogados da 
área Trabalhista do Machado Meyer Advogados. 
 

 

Desemprego recua para 12,4% em junho, mas ainda atinge 13 milhões de 
pessoas, diz IBGE 

31/07/2018 – G1 (publicado em 30-07-2018) 
 

Taxa ficou abaixo da registrada no trimestre terminado em maio, quando o índice foi 
de 12,7%, e também na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (13%). 

 
A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,4% no trimestre encerrado em junho. Isso 

significa que 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Os dados foram divulgados 
nesta terça-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da 
pesquisa Pnad Contínua. 

 
A taxa ficou abaixo da registrada no trimestre terminado em maio, quando o índice foi de 

12,7%, e também na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (13%). 
 
O número de desempregados também caiu. No trimestre encerrado em maio eram 13,2 

milhões. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando havia 13,5 
milhões de desocupados, o número de desempregados caiu 3,9%, ou menos 520 mil pessoas 

nesta situação. 
 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2018/07/31/desemprego-fica-em-124-em-junho-e-atinge-13-milhoes-de-pessoas-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2018/07/31/desemprego-fica-em-124-em-junho-e-atinge-13-milhoes-de-pessoas-diz-ibge.ghtml


Os dados do IBGE mostram, entretanto, que a queda da taxa de desemprego tem sido puxada 
pela geração de postos informais e pela saída de trabalhadores do mercado de trabalho. 

 

A população ocupada no país (91,2 milhões) aumentou 0,7% em 3 meses, um adicional de 
657 mil pessoas em relação ao trimestre encerrado em março. Em 12 meses, houve aumento 

de 1,1%, ou mais 1 milhão de pessoas. 
 
Por outro lado, o número de brasileiros fora da força de trabalho (65,6 milhões) subiu 1,2% 

(774 mil pessoas a mais) em 3 meses. Em 1 ano, houve alta de 1,9%, ou uma saída de 1,2 
milhão de pessoas. 

 
Ou seja, mais gente tem saído do que entrado no mercado de trabalho, o que contribui para 
a queda do índice de desemprego e do número de desempregados. 

 
Carteira assinada em queda 
Em 3 meses, o número de empregados sem carteira de trabalho assinada cresceu 2,6% no 

país (mais 276 mil pessoas) e 3,5% em 12 meses (mais 367 mil pessoas). 
 

Por outro lado, o número de trabalhadores com carteira recuou 0,2% em 3 meses e caiu 
1,5% em 1 ano (menos 497 mil pessoas). 
 

Já o número de trabalhadores por conta própria aumentou 0,5% em 3 meses e 2,5% na 
comparação anual, um acréscimo de 555 mil pessoas em 12 meses. 

 
Renda estável 

O rendimento médio real do trabalhador foi estimado em R$ 2.198 no trimestre de abril a 
junho, apresentando segundo o IBGE estabilidade frente ao trimestre anterior (R$ 2.192) e 
também em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.174). 

 
Já a massa de total de rendimentos para o trimestre foi estimada em R$ 195,7 bilhões e ficou 

estável em ambas as comparações. 



Perspectivas 
Apesar da sequência de recuos nos últimos meses, a taxa de desemprego ainda tem se 
mantido acima dos índices registrados nos últimos meses do ano passado. Com a recuperação 

mais lenta da economia, as projeções para a taxa de desemprego passaram a ser revisadas 
para cima. No começo do ano, 5 consultorias ouvidas pelo G1 estimavam uma taxa média 

até 10%. Agora, a projeção está acima de 12% para a média de 2018. 
 

Demissões viram rotina e entidades buscam saídas 

31/07/2018 – Valor Econômico (publicado em 30-07-2018) 
 

 
"Nós, trabalhadores de sindicatos, estamos nos somando aos outros milhões de 

desempregados", diz Cunha, do Sintesi-RJ 
 
Demissões, cortes de custos e a busca por novos associados passaram a ser rotina 

para entidades sindicais na nova realidade imposta pelo fim da contribuição 
obrigatória, após a entrada em vigor da reforma trabalhista. 

 
Uma nova contribuição "negocial", mediante autorização em assembleia, ou a 
limitação das conquistas das negociações sindicais aos associados, como forma de 

estímulo à filiação, estão entre algumas das propostas de sindicalistas como paliativos 
ao problema, após o Supremo Tribunal Federal (STF) enterrar em 28 de junho a última 

esperança das organizações de reestabelecer a cobrança automática.  
 
O Valor ouviu quatro sindicatos, entre os mais e menos afetados por esta crise, além 

de uma entidade patronal, para saber como as organizações estão se adaptando na 
tentativa de sobreviver. 

 
Sindicatários - Em meio à onda de demissões em sindicatos patronais e de 

trabalhadores, como resultado da recessão e do fim do imposto obrigatório, um tipo 
de entidade está em situação duplamente difícil: os sindicatos de trabalhadores de 
sindicatos. 

 
Por um lado, essas entidades tentam resistir às demissões na categoria e veem sua 

base ser reduzida. Por outro, sofrem do mesmo problema dos seus patrões, tendo de 
enxugar gastos em meio ao estrangulamento de receitas. Os representantes dos 
sindicatários denunciam ainda que os sindicatos estão aplicando pontos da reforma 

que combateram, como a homologação de demissões no próprio local de trabalho. 
 

"Nós, trabalhadores de sindicatos, estamos nos somando aos outros milhões de 
desempregados", lamenta Israel José Cunha, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Entidades Sindicais do Rio de Janeiro (Sintesi-RJ). Desde 2006, a 

partir de uma mudança na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), esses profissionais 
passaram a poder se organizar em sindicatos próprios. 

 
"Nossa receita caiu 80%. Ano passado arrecadamos R$ 500 mil e esse ano, R$ 110 
mil", conta Cunha. O sindicato só não demitiu porque tem apenas um funcionário, mas 

está reduzindo despesas fixas, como luz e material de consumo, além de ter 
renegociado o aluguel e planejar devolver uma das salas que ocupa. 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/30/com-recuperacao-lenta-brasil-deve-criar-em-2018-menos-da-metade-dos-empregos-previstos.ghtml
https://www.valor.com.br/brasil/5695777/demissoes-viram-rotina-e-entidades-buscam-saidas


Os sindicatários criticam ainda as contradições dos sindicatos, quando na posição de 
patrões. "É uma grande incoerência sindicalistas que sempre foram contra a reforma 
trabalhista agora estarem utilizando dela em seu benefício", diz Cunha.  

 
Segundo ele, o número de homologações no Sintesi-RJ caiu 50% desde a reforma, 

num indício de que os sindicatos estão aplicando o fim da obrigatoriedade da 
homologação junto à entidade representativa. 

 
Jornalistas - "As informações que chegam do Rio de Janeiro é de que o Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Município demitiu todos os funcionários. A entidade ao que 

parece quebrou com o fim abrupto do imposto sindical", assim surgiram nas redes 
sociais, em meados de junho, as primeiras notícias sobre as demissões na entidade 

carioca. 
 
"Já enfrentávamos dificuldades, mas vínhamos nos readequando, reduzindo gastos 

fixos como telefone, luz e despesas do dia a dia.  
 

O fim do imposto sindical foi o que prejudicou mais, pois não houve tempo para nos 
adaptarmos à perda desta receita", diz Marcos Pereira, um dos diretores do sindicato, 
que demitiu no mês passado seus seis empregados. 

 

 
 
Ainda contando com recursos do imposto sindical, a entidade conseguiu reverter um 
déficit de R$ 408 mil em 2016 em superávit de R$ 121 mil em 2017.  

 
Mas, neste ano, além de perder sua principal fonte de receita, a categoria ainda não 

fechou sua convenção coletiva, o que impediu a entrada de recursos da contribuição 
assistencial - negociada no momento do acordo ou convenção para custear a 

participação do sindicato nas negociações salariais. 
 
"Sem falar na redução do mercado de trabalho formal do jornalista, que prejudica 

novas sindicalizações e aumenta a inadimplência de quem já é filiado", escreve a 
entidade, em comunicado à época das demissões. Com compromissos como salários, 

encargos trabalhistas, condomínio e assessoria jurídica em atraso, a entidade tem 
apelado à categoria pela volta à sindicalização e regularização de mensalidades em 
atraso. 

 
Professores - Tendo como principal fonte de receita as mensalidades dos associados, 

a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) é uma 
das entidades pouco afetadas pelo fim do imposto.  
 

"Os sindicatos do setor público em geral não recebem imposto sindical porque suas 
bases são fortes e a regulamentação da cobrança no setor é muito recente", explica 

Fábio de Moraes, presidente em exercício. 
 



Apesar de não ser diretamente afetada pela perda de receita, a Apeoesp é contrária a 
reforma trabalhista. "É uma reforma que vem na linha da retirada de direitos, entre 
eles, o sistema de defesa dos trabalhadores, que é o movimento sindical organizado", 

diz, lembrando que o sindicato é filiada a uma federação, uma confederação e à CUT. 
 

Mais dependentes do imposto do que os sindicatos maiores, que têm alternativas de 
financiamento, essas entidades têm sido mais duramente afetadas pelo fim da 

contribuição obrigatória, ao lado dos pequenos sindicatos.  
 
"Todos somos contra o imposto sindical, defendemos que haja uma taxa negocial. 

Assim, na medida em que o sindicato conquiste algo para toda a categoria, essa taxa 
seria discutida em assembleia", defende o sindicalista. 

 
Metalúrgicos - Berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC é outro exemplo de sindicato forte e menos prejudicado pela 

extinção da contribuição obrigatória - que representava cerca de 20% da receita da 
entidade, contra até 80% nas organizações mais dependentes. 

 
"Temos um modelo de financiamento que não é tão dependente do imposto, já 
passamos inclusive uma década sem descontar a contribuição e só retornamos por 

meio de liminar. Mesmo assim, devolvemos os valores aos associados", diz Wagner 
Santana, presidente do sindicato, que se financia principalmente através das 

mensalidades dos sócios e taxas negociais sobre PLR (participação nos lucros e 
resultados) e data-base para não associados. 
 

Mesmo sem o impacto mais abrupto do fim do imposto, o sindicato tem readequado 
sua estrutura nos últimos anos, em meio à redução da base, efeito da crise econômica. 

"Já chegamos a ser mais de 100 mil trabalhadores, e hoje somos 72 mil. Estamos nos 
adaptando a essa condição econômica", afirma. 
 

Defensor do fim da cobrança compulsória, o metalúrgico propõe uma alternativa 
polêmica: a limitação das conquistas das negociações sindicais aos filiados - hoje são 

beneficiados todos os trabalhadores de uma empresa ou categoria. 
 
"Defendemos que o trabalhador não tenha nenhuma taxa compulsória, mas que sejam 

beneficiados pelos acordos realizados pelos sindicatos somente os associados ou 
aqueles que aderirem a uma negociação, mediante o pagamento de uma contribuição 

ou taxa negocial", afirma. 
 
Indústrias - Entre os sindicatos patronais da indústria, a aposta é na otimização de 

custos e oferta de serviços, para tentar rebater a perda de receitas.  
 

"Estamos estimulando os chamados 'condomínio sindicais', com o compartilhamento 
de recursos como secretarias, assessorias jurídicas e salas de reunião", cita Carlos 

Abijaodi, diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). 
 

Além disso, os sindicatos patronais estão sendo incentivados a se unir, reduzindo o 
número de entidades em favor de organizações mais fortes e com base maior.  

 
"Será sempre prudente que os sindicatos sejam mais fortes e para eles sobreviverem 
vão ter que ter um bom número de sócios. Isso só vão conseguir unindo forças", afirma 

o diretor. 
 

"Vejo a situação atual como uma transição com a qual vamos conviver por algum 
tempo, mas acredito que [a arrecadação das entidades] vai ser retomada 
espontaneamente pelas próprias empresas, ao verem o trabalho que os sindicatos 

podem oferecer", diz. 
 



Com recuperação lenta, Brasil deve criar em 2018 menos da metade dos 

empregos previstos 

31/07/2018 – G1 (publicado em 30-07-2018) 

 
Previsão inicial de até 1 milhão de vagas com carteira foi revisada por economistas 

para uma faixa entre 350 mil e 450 mil. País só deve recuperar patamar pré-crise a 
partir de 2021. 
 

No final de 2017, o vendedor técnico Klinger e a analista de riscos Beatriz acreditavam que, 

no ano seguinte, o mercado de trabalho iria melhorar e eles conseguiriam ter de novo um 
emprego. Metade de 2018 já passou e, até agora, isso não aconteceu. Com a frustração das 

expectativas para a economia e o desemprego ainda elevado, a desaceleração do ritmo de 
contratações tem levado economistas a revisarem para baixo o número de vagas com carteira 

assinada previstas para este ano. 
 
A estimativa inicial era de até 1 milhão de novos postos de trabalho em 2018. Nas novas 

projeções de cinco consultorias ouvidas pelo G1, o número foi cortado para menos da metade, 
e agora está na faixa entre 350 mil e 452 mil. 

 
Com as sucessivas revisões para baixo do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 e 
após os números decepecionantes de maio e junho, os economistas passaram a prever uma 

quantidade menor de vagas criadas no mercado formal. Veja no gráfico abaixo: 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

A maior redução foi da Tendências Consultoria, que mudou sua projeção inicial de 1 milhão 
de vagas formais para a estimativa atual de 350 mil – 65% a menos. 

 
O economista Thiago Xavier explica que a mudança das expectativas para o mercado de 
trabalho segue a piora das projeções para a economia como um todo – que mudaram depois 

do desempenho mais fraco que o esperado no começo do ano, além do cenário externo mais 
conturbado e das incertezas envolvendo as eleições presidenciais. 

 
O próprio governo federal reduziu recentemente sua previsão de crescimento do PIB neste 
ano de 2,5% para 1,6%. Até maio, estava em 2,97%. 

 
“Uma economia que cresce menos gera menos vagas, principalmente aquelas de melhor qualidade”, 

afirma Xavier. 
 

Em junho, a economia brasileira fechou 661 vagas formais, segundo números do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Foi o primeiro 
resultado negativo para um mês de 2018. Mas a criação de vagas já vinha desacelerando.  

 
Em maio, foram criadas 37.889 vagas, uma redução na comparação com as 124.911 em 

abril. 
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"O dado do Caged de junho foi bastante decepcionante, e reflete de certa forma a perda de 
confiança dos empresários na economia", diz Luiz Fernando Castelli, da GO Associados.  
 

Saldo parcial de 392 mil vagas no ano 
 

 
 

 
 
 

 
 

No acumulado do 1º semestre, o Brasil gerou 392.461 empregos com carteira assinada, a 
maioria (71%) deles no setor de serviços. Por outro lado, o comércio perdeu 94.839 vagas 
nesse mesmo período. 

 
Em todo o ano de 2017, a economia brasileira fechou 20.832 postos de trabalho formais. Foi 

o terceiro ano seguido em que houve mais demissões do que contratações no país. Entre 
2015 e 2017, o país fechou um total de 2,88 milhões de vagas de emprego, a maior parte 
delas na construção civil e na indústria. 

 
Para os próximos meses, a expectativa é que a geração de vagas continue fraca, mas não 

necessariamente estagnada ou no negativo. 
 
Os economistas lembram que os meses de agosto e setembro geralmente registram bons 

números, em função da contratação para as festas de fim de ano. "A projeção contempla 
retomada da criação de vagas nos próximos meses e um resultado negativo em dezembro, 

típico do mês", explica Castelli. 
 
Pelas projeções da GO Associados, mantido o ritmo atual e as estimativas para o PIB, o 

mercado de trabalho só deverá recuperar os 3 milhões de postos formais perdidos nos últimos 
3 anos e retomar ao nível de emprego pré-crise a partir de meados de 2021. 

 
"A expectativa é que a partir de 2019, com um novo governo, comprometido com o andamento das 
reformas econômicas, a geração de vagas volte a acontecer em ritmo mais rápido. De toda forma, é 

difícil imaginar que o país recupere o nível de empregos formais antes de 2021" 
 

Expectativas frustradas 
Klinger Neto, que tem 53 anos e atuava como vendedor técnico, está fora do mercado formal 
desde 2016. "A economia parecia uma carreta que tinha ido rápido ladeira abaixo, e para 

subir seria devagarinho, pegando o embalo. A gente tinha uma expectativa de melhora. Mas 
começou a estourar um monte de problema", resume ele. 

 
Klinger diz que envia currículos todos os dias para concorrer a vagas que encontra em sites 

de emprego. "Nesses 2 anos e pouco procurando, tive uma ligação só para entrevista." 
 
Buscando incrementar seu currículo, ele tem feito cursos de qualificação, e agora espera que 

consiga resultados. "Tenho só uma pequena renda de aluguel", afirma Neto. 
 

Desempregada há 1 ano e 2 meses, Beatriz, que tem 37 anos e prefere não ter seu 
sobrenome divulgado, vive um sentimento parecido. "Eu achei que ia melhorar, até porque 
sou bem otimista. Mas a situação da economia vai assustando, tem muita gente qualificada 

buscando recolocação", diz ela. 
 

Beatriz trabalhou por 18 anos em uma empresa como analista de riscos. Quando foi desligada, 
tentou encontrar uma vaga com salário equivalente ao anterior, mas esse objetivo já mudou. 
"Meu desafio é ser recolocada", diz ela. 
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Desalento e subocupação 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Com a economia crescendo em ritmo lento, o aumento da quantidade de pessoas que 

desistem de procurar emprego (o chamado desalento) também entra nos cálculos de 
projeções dos economistas.  
 

Também está sob as atenções o número de pessoas subocupadas, ou seja, trabalhando no 
mercado formal, porém menos horas do que desejam. 

 
Em relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) e pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), os analistas Fernando Holanda Barbosa Filho e Tiago Cabral Barreira atribuem 

"a redução da força de trabalho ao desestímulo dos trabalhadores subocupados ao trabalho". 
 

"A fraca retomada do mercado de trabalho ao longo de 2018 teria contribuído para a saída de 
pessoas desempregadas e/ou subocupadas para a inatividade", destacam os economistas. 
 

A taxa de desempego no Brasil ficou em 12,7% no trimestre encerrado em maio, atingindo 
13,2 milhões de brasileiros. Apesar do leve recuo nos últimos meses, tem se mantido acima 

dos índices registrados no ano passado. 
 
Com a recuperação mais lenta do mercado de trabalho, as projeções para a taxa de 

desemprego foram revisadas para cima. No começo do ano, as 5 consultorias ouvidas 
pelo G1 estimavam uma taxa média até 10%. Agora, a projeção está acima de 12% para 

2018. 
 
O economista-chefe do banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, revisou a sua projeção 

para a taxa de desemprego de 10,5% para 12,4%. Segundo ele, o ritmo extremamente lento 
de recuperação sugere uma trajetória "inédita" de saída de recessão, com a queda da 

atividade impactando inclusive a composição do mercado de trabalho. 
 
"Aparentemente, temos o colapso do padrão de consumo que vigorou entre 2005 e 2012 ou 

2013, que correspondeu ao perfil do emprego, com ênfase em serviços, e rendimentos do 
trabalho mais altos. O que era virtuoso virou vicioso", diz. 

 
 Pequenas empresas abrem 13 vezes mais vagas que médias e grandes 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Em meio à fraqueza da economia e incertezas sobre o futuro, as vagas temporárias vêm 

ganhando a preferência de muitos empregadores. Dados da Associação Brasileira de Trabalho 
Temporário e da Caixa Econômica Federal mostram que o número de contratações 
temporárias nos três primeiros meses do ano subiu mais de 17% na comparação com o 

mesmo período do ano passado. 
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Segundo Marcos Aurélio de Abreu, vice-presidente da associação, a previsão para o ano é que 
as contratações temporárias subam 10% frente a 2017. 
 

Em nota, Michelle Karine, presidente da associação, explica que "em momentos de incertezas 
na economia, fica difícil para as empresas investirem em despesas fixas, sem saber ao certo 

o que vai acontecer. Nesse sentido, considerando uma possível demanda da empresa, o 
trabalho temporário é a alternativa mais viável". 

 
Abreu acrescenta que o crescimento também se deve às mudanças na legislação trabalhista, 
que ampliou o prazo máximo permitido para a contratação temporária de 90 para 180 dias. 

 

Empresários aproveitam presença de Temer na Fiesp para cobrar medidas 

31/07/2018 – Tribuna PR (publicado em 30-07-2018) 
 
Empresários da indústria aproveitaram nesta segunda-feira, 30, a visita do presidente 

Michel Temer (MDB) à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para 
cobrar medidas como a redução do custo de crédito, um programa de renegociação 

de dívidas das empresas do setor com bancos e o veto ao tabelamento dos preços de 
frete rodoviário.  
 

Em discurso proferido em almoço com Temer, o presidente em exercício da Fiesp, José 
Ricardo Roriz Coelho, elogiou a reforma trabalhista e o regime que estabeleceu um 

teto aos gastos públicos, mas disse que o sistema financeiro e a alta carga tributária 
do País inibem investimento e, como consequência, prejudicam a geração de emprego 
e renda. “Se os juros não fossem tão elevados, a arrecadação com impostos de renda 

seria bem maior”, comentou o executivo.  
 

Roriz cobrou do presidente a retomada dos investimentos em infraestrutura, uma 
ampla reforma tributária, que reduza o número de tributos e padronize alíquotas no 
território nacional, e medidas para reduzir custo de credito, classificadas como 

“cruciais”. Nesse ponto, pediu que o governo estimule a competitividade no setor 
bancário.  

 
O presidente da Fiesp disse que o setor não precisa de medidas protecionistas, mas 
cobrou isonomia em relação a países que competem com o Brasil no mercado 

internacional. Pediu ainda um programa de renegociação de dívidas bancárias das 
empresas para, segundo ele, dar fôlego para a recuperação da indústria.  

 
“As medidas aqui propostas não precisam esperar o próximo governo, e o senhor pode 
contar com nosso apoio”, afirmou Roriz a Temer.  

 
Depois do presidente da Fiesp, Jacir Costa, presidente do conselho superior do 

agronegócio da entidade, defendeu a livre negociação das empresas com seus 
transportadores, ao pedir o veto à política de preços mínimos de frete, concedida pelo 

Planalto para encerrar a greve dos caminhoneiros. “O tabelamento afeta a 
competitividade e encarece o custo de vida”, declarou.  
 

Costa aproveitou ainda para pedir a volta do programa de devolução de impostos 
pagos por empresas exportadoras, o Reintegra. 

 

‘Vamos solucionando pouco a pouco’, diz Temer sobre pedidos da indústria 

31/07/2018 – Tribuna PR (publicado em 30-07-2018) 

 
Após receber de representantes da indústria uma lista de pedidos que inclui, entre 

outros, a renegociação de dívidas com bancos e medidas de redução do custo de 
crédito, o presidente Michel Temer prometeu nesta segunda-feira, 30, em São Paulo, 
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examinar as reivindicações. Observou, porém, que as demandas dos empresários não 
se resolvem rapidamente. 
 

“Sobre essas questões pontuais levantadas, nós vamos solucionando pouco a pouco 
porque, digo eu, essas coisas não se resolvem de um dia para outro”, declarou o 

emedebista. 
 

Ao discursar durante almoço oferecido pela Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), Temer concordou com o comentário, que ouviu no encontro, de que 
ainda pode fazer muito nos cinco meses que lhe restam de mandato. 

 
Ele aproveitou ainda a reunião para relatar aos empresários assuntos que foram 

tratados em sua participação, na semana passada, na cúpula do Brics (como é 
conhecido o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em 
Johannesburgo. Segundo Temer, a China se comprometeu a reexaminar a 

sobretaxação de açúcar e frango importados do Brasil. 
 

O presidente informou ainda que a Caixa está avaliando a ampliação de crédito para 
moradias. 
 

Artigo: Renúncias fiscais e política industrial 

31/07/2018 – Gazeta do Povo (publicado em 30-07-2018)  

 
Em economia, péssimas políticas podem ser executadas em nome de boas 
intenções e, quando se trata de selecionar setores beneficiários de subsídios, 

toda decisão é injusta 
 

 
Comunicação Volkswagen do Brasil  

 
A política de dar isenções tributárias a alguns setores, sobretudo no governo Dilma, 
tem sido objeto de controvérsias tanto entre os economistas quanto entre os políticos.  

 
Essa prática, que ficou conhecida como “renúncia fiscal”, foi executada pelo governo 

sob o argumento de combater a recessão e preservar empregos. As autoridades não 
gostam da expressão “renúncia fiscal” e preferem falar em “política industrial 
anticíclica”, isto é, medidas para estimular a produção da indústria de transformação, 

ajudar a conter a queda do Produto Interno Bruto (PIB) e combater o ciclo recessivo.  
 

A polêmica tem, entre outras razões, o fato de se tratar de medidas fiscais e 
monetárias para favorecer alguns setores selecionados pelo governo, constituindo-se 
uma espécie de privilégio de alguns grupos, ao qual os demais setores não têm acesso, 

embora também estejam sob o castigo da recessão. 
 

Esse tipo de política implica escolher os setores que devem receber os benefícios e 
quais devem ficar de fora, tarefa sem consenso e de resultado sempre injusto, embora 
o governo argumente que o objetivo é eleger os setores que têm forte impacto na 

geração de empregos.  
 

O consenso a respeito desse aspecto é impossível e o governo acaba privilegiando 
setores que os governantes escolhem para conceder isenções tributárias e 
financiamentos favorecidos. Em economia, péssimas políticas podem ser executadas 
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em nome de boas intenções e, quando se trata de selecionar setores beneficiários de 
subsídios, toda decisão é injusta, seja porque exclui os demais setores do benefício ou 
porque tem capacidade de distorcer o funcionamento do mercado. 

 
O Brasil não tem política industrial há muito tempo 

Sempre que questionado, o governante argumenta que a preservação de empregos e 
a geração de renda e tributos justificam a política aprovada e a eleição dos setores 

beneficiários do subsídio oficial.  
 
A história tem mostrado que esse tipo de “política industrial” é injusto e nocivo à 

competição e à igualdade de todos perante a lei, não raro abrindo espaço para a 
corrupção, porquanto as empresas beneficiadas com isenções fiscais e dinheiro barato 

acabam, de bom grado, fazendo doações para as campanhas dos políticos que as 
beneficiaram. Daí decorre a facilidade de desvio de recursos para enriquecimento 
pessoal, como bem demonstram as operações policiais que o Brasil está acostumado 

a ver.  
 

Ademais dos problemas mencionados, há outro aspecto maléfico para a economia: em 
geral, o governo retira do resto da sociedade os valores das renúncias fiscais, de forma 
que a arrecadação tributária segue sendo a mesma. 

 
Estudos divulgados informam que as renúncias fiscais aprovadas pelo governo federal 

nos últimos anos superam os R$ 500 bilhões/ano, algo como 8% do PIB; e, apesar 
disso, a arrecadação tributária efetivamente ingressada nos cofres do sistema estatal 
– municípios, Estados e União – se manteve em 34% do PIB. Ou seja, os 8% não 

arrecadados por força das isenções tributárias foram “tomados” da sociedade por meio 
de outros tributos.  

 
Esse quadro leva a uma conclusão: a renda e os empregos eventualmente preservados 
nas empresas beneficiadas com as renúncias fiscais correspondem, se não em sua 

totalidade, pelo menos em boa parte, à renda e aos empregos perdidos nos demais 
setores que arcaram com o ônus de pagar mais tributos para compensar os valores 

isentados para os setores selecionados. De qualquer forma, é impróprio chamar esse 
tipo de medida de política industrial, pois as renúncias fiscais não são direcionadas a 
estimular um projeto de industrialização, mas para tentar reduzir o desemprego 

derivado da crise geral recessiva. 
 

O Brasil não tem política industrial há muito tempo, no sentido de um projeto baseado 
na realidade econômica do país, no quadro internacional de investimentos, no 
comércio exterior e como parte de um projeto de desenvolvimento nacional. As 

medidas que vêm sendo tomadas nos últimos anos se originam em outro campo – em 
geral, na recessão – e são medidas parciais geradoras de distorções, se mantidas em 

prazo longo. Política industrial é outra coisa, com outra configuração, outros objetivos 
e outras medidas.  

 

Trabalhadores da Renault protestam por causa de folgas aos domingos 

31/07/2018 – Bem Paraná (publicado em 30-07-2018)  

 
Na noite deste domingo (29), os trabalhadores da Renault aprovaram um protesto 

para que se cumpra o negociado sobre o legislado. O protesto consiste em trabalhar 
em domingos intercalados e não mais todos os domingos, como vinha acontecendo, 
até que a redução dos intervalos aprovada pelos trabalhadores seja cumprida na 

Renault. 
 

A negociação aprovada pelos trabalhadores, que não vem sendo cumprida, prevê a 
redução dos intervalos de refeição permitindo assim que o 3° turno possa folgar dois 
domingos no mês. Em virtude de um acordo judicial anterior a nova lei trabalhista, a 

empresa não está cumprindo o que foi negociado.  

https://www.bemparana.com.br/noticia/trabalhadores-da-renault-protestam-por-causa-de-folgas-aos-domingos


Como a nova lei prevê que o negociado deve prevalecer sobre o legislado quando se 
trata da redução de intervalos, os trabalhadores pedem que esta posição seja revista 
e passe a se cumprir a negociação aprovada, reduzindo assim os intervalos de 

refeições e possibilitando que os trabalhadores folguem dois domingos por mês.  
 

Integração de sistemas é ponto chave do programa 

31/07/2018 – DCI  

 
Receita recomenda testar o novo ambiente e contadores cobram suporte adequado 
das empresas de TI 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A principal mudança que as empresas devem ficar atentas com a implementação do 
eSocial é ao fato de que seus sistemas se integrarão com o eSocial diretamente, sem 
necessidade de PGD (Programa Gerador da Declaração), recomenda o auditor fiscal 

da Receita Federal do Brasil, Samuel Kruger. 
 

“É importante que as empresas se antecipem para que quando chegar o momento de 
obrigatoriedade, elas possam estar preparadas. Para isso existe um ambiente de 
testes, chamado de produção restrita, que as empresas podem enviar informações a 

partir de seus sistemas com objetivo único de testá-los. Informações enviadas ao 
ambiente de produção restrita não têm valor jurídico e, portanto, podem ser 

informações reais ou fictícias” orienta o auditor da Receita Federal. 
 
Contadores já estão antenados a isso, por este motivo, encontra-se no software a 

principal dificuldade que estes profissionais estão tendo com a implementação do 
programa, comenta Alexandre de Carvalho, empresário contábil e diretor da AESCON-

SP (Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo). 
 
 “O maior impacto está sendo o software, seja no fato de que muitas empresas de 

tecnologia ainda não conseguiram desenvolver um programa que seja totalmente 
aderente às novas obrigações, seja na capacitação dos prestadores de serviço destes 

softwares em prestar um suporte adequado ao contador”, diz Carvalho. 
 

No tocante às inconsistências, o cadastro de empregados tem sido apontado por 
diversas empresas como um dos itens que merecem grande atenção. Os dados do 
trabalhador assim como os dados do vínculo empregatício devem estar consistentes 

com as exigências do eSocial. As informações de remuneração, que constituem as 
folhas de pagamento também merecem atenção.  

 
“O grande trunfo do eSocial é a uniformização da forma de geração e transmissão dos 
dados, o que vai se traduzir em eliminação de diversas obrigações existentes hoje, 

com consequente simplificação para os contribuintes já a médio prazo”, comenta 
Samuel Kruger 

 
Empresas que não se preparam previamente, não fazendo um trabalho de consistência 
de seus dados podem ter problemas de última hora que os impeçam enviar suas 

informações com sucesso, o que pode gerar situações de não cumprimento de suas 

https://www.dci.com.br/especiais/integrac-o-de-sistemas-e-ponto-chave-do-programa-1.727793
https://www.dci.com.br/image/policy:3.299796:1533034352/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


obrigações para com o eSocial. Essa barreira, contudo, não deve gerar aumento no 
número de autuações por parte da Receita Federal. Ao menos não neste momento, 
sinaliza o auditor fiscal. “É um momento de transição para todos, tanto para as 

empresas como também para os órgãos públicos que participam do projeto eSocial. O 
tempo que está sendo dado para as empresas, considero suficiente para que se 

preparem e adequem seus processos para gerar e transmitir informações consistidas 
e de qualidade, evitando assim, problemas no envio dos dados”, pondera Kruger. 

 
Cronograma 
As empresas que já iniciaram o processo de adaptação de seus sistemas aos do eSocial 

– com o envio das informações relativas às fases um e dois, a saber, tabelas e eventos 
não periódicos – tiveram resultados satisfatórios, comenta o auditor fiscal, apesar de 

algumas empresas não terem conseguido enviar suas informações de forma completa.  
 
Já na fase três, que consiste essencialmente nas informações de folha de pagamento, 

as empresas tiveram mais dificuldades. “Por isso reforço a orientação para que as 
empresas que fazem parte do Grupo 2 se antecipem no envio de suas informações, 

pois a transmissão tardia não deixa margem para correções que possam ser 
necessárias”, orienta Kruger. 
 

Os contribuintes devem estar bem atentos a todas as informações que transmitirem 
ao eSocial. “Atenção especial às tabelas, pois elas representam dados importantes na 

apuração de tributos e na constituição do Registro do Empregado. Informações 
incorretas de tabelas podem se traduzir em apuração e recolhimento de contribuição 
previdenciária em valores incorretos, podendo gerar no futuro, surpresas 

desagradáveis”, recomenda o auditor fiscal. 
 

Para desenvolver esta tarefa de forma eficiente e ágil, empresários e aliados terão de 
estar muito mais alinhados a partir de agora. “Não temos como cumprir essa obrigação 
se os processos não tiverem ajustados e alinhados. O contador não vai conseguir 

cumprir essa obrigação se ele não receber a informação do empregador. Por isso, o 
que sempre repetimos é que o eSocial não traz mudança na legislação, mas há uma 

modificação cultural e de processos muito grande”, observa Carvalho.  
 
“Neste aspecto, teremos um segundo semestre com muito desafio e trabalho, mas, ao 

longo prazo, trará mais agilidade e benefícios para os contadores e empreendedores”, 
complementa o empresário contábil. Para que isto funcione, reforça Carvalho, é 

preciso que haja “uma sensibilização grande das pessoas no que se refere ao 
comprometimento da qualidade da informação que o empresário irá enviar para o 
contador. Com o eSocial, o empregador não poderá mais enviar aos poucos as 

informações sobre um processo de admissão, por exemplo, isso terá de ser diário, 
com qualidade de informação”, exemplifica. 

 
Ao lançar o programa, o governo esperava um incremento de R$ 20 bilhões na 

arrecadação quando todas as etapas forem concluídas, em julho de 2019. Segundo a 
Receita, muitas empresas, sobretudo as pequenas, acabavam pagando menos 
impostos por erros no preenchimento das mais de 15 guias. 

 

Artigo: Reforma da Previdência de Dilma beneficiou os mais ricos e criou 
rombo bilionário 

31/07/2018 – Tribuna PR  
 

Fachada do INSS no centro de Curitiba. Foto: Marcelo Elias - Gazeta do Povo  
Foi durante a malfadada negociação do ajuste fiscal do então ministro da Fazenda 

Joaquim Levy, em 2015, que o governo Dilma Rousseff conseguiu fazer o contrário do 
que o Brasil precisava: a antirreforma da Previdência. Com o Congresso virado contra 
a presidente, o governo tentou apertar as regras para a concessão de pensões por 

morte e no fim teve de negociar a criação da regra 85/95 para a concessão de 

https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/guido-orgis/2018/07/30/reforma-da-previdencia-de-dilma-beneficiou-os-mais-ricos-e-criou-rombo-bilionario/
https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/guido-orgis/2018/07/30/reforma-da-previdencia-de-dilma-beneficiou-os-mais-ricos-e-criou-rombo-bilionario/
https://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/aposentadoria/


aposentadorias. Um estudo publicado agora pelo Ipea mostra que a inépcia política de 
Dilma beneficiou trabalhadores de renda mais alta e vai custar bilhões que serão pagos 
por décadas pelo contribuinte. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Em 2015, tanto o governo quanto especialistas em Previdência venderam a versão 
errada sobre a regra 85/95. Todos reconheciam que ela enfraquecia o fator 

previdenciário (que calcula o benefício por tempo de contribuição de acordo com a 
sobrevida média dos aposentados), mas que só teria efeito negativo nas contas 

públicas no longo prazo.  
 
O governo até ficou feliz de acrescentar um aumento gradual na conta para a 

concessão do benefício, que chegará aos 90/100 em 2027. Mas havia um erro no 
argumento, agora provado pelo Ipea: muita gente que estava esperando para se 

aposentar anteciparia a saída do mercado de trabalho porque a regra é melhor do que 
o fator previdenciário. 
 

A regra 85/95 estabelece que o trabalhador tem direito à aposentadoria integral 
quando sua idade e seu tempo de contribuição somados atingirem 85, no caso de 

mulheres, e 95 para homens.  
 
Essa somatória vai subir gradativamente a partir de janeiro de 2019, quando passa a 

ser 86/96. Assim, uma mulher de 53 anos com 32 de contribuição tem direito à 
aposentadoria integral. Um homem de 57 e 38 de contribuição também. 

 
O argumento no Congresso era o de que o fator previdenciário penalizava demais o 
trabalhador, que tinha de esperar cada vez mais para conseguir uma aposentadoria 

integral – a fórmula do fator leva em conta a esperança de vida da pessoa no momento 
da aposentadoria e o tempo que ela contribuiu.  

 
Na prática, é um redutor que tem como objetivo manter a sustentabilidade atuarial da 
Previdência, pois não leva só em conta o tempo de contribuição no cálculo do benefício, 

mas também o tempo em que as aposentadorias serão pagas no futuro. 
 

Os pesquisadores do Ipea Rogerio Nagamine Costanzi, Alexandre Zioli Fernandes e 
Graziela Ansiliero fizeram um estudo extenso sobre a regra 85/95 e chegaram à 

conclusão de que ela rapidamente elevou a despesa previdenciária e que esse custo 
se refletirá nas contas públicas durante décadas.  
 

Eles analisaram 25 meses de concessões de aposentadorias entre meados de 2015 e 
meados de 2017 e já notaram um aumento extra de R$ 2 bilhões na despesa da 

Previdência nesse período.  
 
Calculando o efeito futuro dessas aposentadorias, eles chegaram a uma cifra 

assombrosa: até 2060, esses benefícios concedidos em 25 meses custarão entre R$ 
50 bilhões e R$ 54 bilhões a mais para o sistema previdenciário. Como a regra continua 

valendo, a conta aumentará no ritmo das concessões feitas pela Previdência até que 
caminhe alguma reforma na área. 
 

Nesses 25 meses que serviram de amostra para os pesquisadores, foram concedidas 
787 mil aposentadorias por tempo de contribuição. Dessas, 306 mil foram pela regra 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33812&Itemid=433


85/95 (38,9% do total). Esses benefícios são maiores do que os concedidos com a 
incidência do fator previdenciário. No primeiro semestre de 2017, as concessões pelo 
fator tiveram benefício médio de R$ 1.942, enquanto a regra 85/95 garantiu um 

rendimento médio de R$ 2.818. 
 

Via de regra, as aposentadorias por tempo de contribuição beneficiam trabalhadores 
com rendimento mais alto e maior escolaridade. Eles têm carreiras mais estáveis e, 

por isso, conseguem contribuir por mais anos, sem precisar esperar a idade mínima 
de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Ou seja, a regra 85/95 mirou os 
trabalhadores mais bem pagos e lhes garantiu aposentadorias quase 50% maiores do 

que teriam com a incidência do fator previdenciário. 
 

Os autores notam que a regra 85/95 garante um benefício muito mais alto com uma 
exigência muito baixa de contribuição. Eles usam como exemplo uma mulher de 53 
anos e 30 de contribuição.  

 
Ela poderia se aposentar pelo fator previdenciário com uma taxa de reposição de 0,642 

(ou seja, um desconto de 35,8% no benefício estimando-se uma sobrevida de 29,7 
anos).  
 

Mas se esperar um ano, ela poderá se aposentar pela regra 85/95, que na prática 
elava o fator para um. Há, em um ano, um aumento de mais de 55% na remuneração. 

Para um homem de 55 anos e 35 de contribuição, o fator seria 0,692. Se ele postergar 
a aposentadoria em dois anos e meio, ele terá o benefício integral pela regra 85/95, 
com um aumento de 44,5% na remuneração. 

 
É por causa dessa lógica que se esperava uma postergação em aposentadorias nos 

primeiros anos da vigência da regra. Mas havia um contingente de pessoas que, 
influenciadas pelo fator previdenciário, continuavam no mercado de trabalho por mais 
tempo. Elas agora estão se aposentando pelo novo sistema.  

 
É por isso que, nos primeiros 25 meses de vigência do modelo, a idade média dos 

beneficiários é um pouco mais elevada do que a daqueles que optam pelo fator 
previdenciário. No ano passado, a idade média de concessão pelo fator foi de 53,7 
anos, contra 57,5 pela regra 85/95. 

 
Com o tempo, os pesquisadores esperam que a regra 85/95 leve a uma redução na 

idade média de concessão de aposentadorias e a uma limitação ainda maior no tempo 
de contribuição, já que passará a pegar também trabalhadores mais jovens que 
decidiram esperar alguns meses para obter um benefício expressivamente maior.  

 
“O fator previdenciário original ainda permitia aposentadorias precoces, mas com 

menor risco atuarial graças a seu efeito redutor sobre o valor dos benefícios, que 
diminuía a taxa de reposição das aposentadorias por tempo de contribuição. Este 

mérito foi virtualmente eliminado pela regra 85/95”, escrevem os autores. 
 
A conclusão dos pesquisadores é uma dura crítica à regra 85/95, que estaria 

descumprindo princípios constitucionais ao instituir um benefício especial que não é 
direcionado às pessoas de renda mais baixa, como determina a Constituição. Além 

disso, a lei que instituiu esse sistema atuou na direção contrária à sustentabilidade 
financeira e atuarial da Previdência, outro preceito da Carta Magna. 
 

Em um momento em que o debate da reforma da Previdência saiu do radar dos 
políticos em Brasília, o estudo do Ipea prova que a situação das contas previdenciárias 

não piora só por uma combinação de envelhecimento da população e mercado de 
trabalho deprimido.  
 

Houve também uma escolha deliberada do Congresso em criar um benefício mais 
elevado e com exigências menores do que o já existente – e também imperfeito – 



fator previdenciário (que, se não conseguiu aumentar a idade de aposentadoria, pelo 
menos reduziu os benefícios para quem escolhe se aposentar cedo). 
 

Agora, há o lado positivo. O governo não precisa mudar a Constituição para acabar 
com a regra 85/95. Basta uma medida provisória (que precisa, claro ser votada pelo 

Congresso). Seria um bom primeiro passo para uma reforma mais ampla. 
 

Guido Orgis- Colunista da Gazeta do Povo 
 

Governo envia ao Congresso projeto de lei sobre tributação de fundos 
exclusivos 

31/07/2018 – Tribuna PR  

 
O presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que 
“dispõe sobre o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos de aplicações em 

fundos de investimento e sobre o tratamento tributário da variação cambial de 
investimentos realizados em sociedade controlada estabelecida no exterior”. A 

mensagem de envio da proposta está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta 
terça-feira (31).  
 

A publicação não detalha o teor do projeto. Mas, conforme o Broadcast, serviço de 
notícias em tempo real do Grupo Estado, informou no último dia 10, o ministro da 

Fazenda, Eduardo Guardia, já vinha negociando com os presidentes do Senado, 
Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a volta do projeto 
que altera a tributação dos chamados fundos exclusivos de investidores com alta 

renda.  
 

A intenção da equipe econômica com a retomada da proposta é reforçar o Orçamento 
de 2019 com o aumento da arrecadação decorrente da tributação desse tipo de fundo 
que exige quantias elevadas para aplicação do dinheiro.  

 
No fim do ano passado, o governo apresentou uma Medida Provisória para aumentar 

em mais de R$ 10 bilhões a arrecadação com a tributação desses fundos – R$ 6 bilhões 
para o governo Federal e o restante para Estados e municípios. Mas a MP perdeu 
validade diante da forte resistência dos parlamentares contrários ao aumento do 

imposto de renda recolhido nessas aplicações – muitos deles têm recursos investidos 
em fundos exclusivos.  

 
Como a mudança refere-se à tributação do IR, a proposta precisa ser aprovada ainda 
em 2018 para entrar em vigor no ano que vem. É que alterações feitas para elevar o 

imposto só podem entrar em vigor no ano seguinte de sua aprovação.  
 

Segundo apurou o Broadcast, a proposta pode dar um alívio adicional ao governo no 
lado das receitas. Com a alta do IPCA em junho devido ao repique inflacionário 

provocado pela greve dos caminhoneiros, o governo conseguiu uma folga maior para 
aumentar os gastos em cerca de R$ 14 bilhões. Mas será preciso aumentar as receitas 
para bancar as novas despesas abertas pelo Teto de Gastos, que é corrigido pela 

variação da inflação em 12 meses até junho do ano anterior.  
 

Uma fonte da área econômica informou que a alta da arrecadação permite um “respiro” 
maior ao Orçamento. Devido ao avanço das despesas obrigatórias, o quadro para as 
despesas discricionárias (aquelas que o governo pode cortar e que incluem os 

investimentos) é ainda mais apertado. A avaliação é de que depois das eleições será 
possível aprovar o projeto com o argumento de que a mudança atinge as classes mais 

ricas, o chamado “andar de cima” da população brasileira – uma agenda com apelo 
popular.  
 

https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/guido-orgis/author/guidoo/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-envia-ao-congresso-projeto-de-lei-sobre-tributacao-de-fundos-exclusivos/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-envia-ao-congresso-projeto-de-lei-sobre-tributacao-de-fundos-exclusivos/


Como o projeto da Lei Orçamentária Anual tem que ser enviado ao Congresso até o 
fim agosto, o governo corre para encontrar medidas para fechar a matéria. A legislação 
exige que as propostas de aumento de receita ou redução de gastos precisam ser 

apresentadas também para constarem da peça orçamentária.  
 

Dentre as ações, o governo quer adiar o reajuste dos servidores em 2019 para diminuir 
os gastos no ano que vem. Para este ano, assim como a tributação dos fundos de 

investimento, a proposta de adiar o reajuste dos servidores não prosperou. 
 

Confiança do consumidor sobe 3,4% em julho, diz CNI 

31/07/2018 – Tribuna PR (publicado em 30-07-2018) 
 

A confiança do consumidor brasileiro subiu 3,4% em julho, de acordo com o Índice 
Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) nesta segunda-feira, 30. O indicador atingiu 101,6 pontos em julho, 

um aumento de 2,1% em relação ao mesmo mês de 2017.  
 

“Nota-se ainda, que o Inec encontra-se 5,7% abaixo da média histórica, ou seja, em 
patamar baixo, indicando pouca confiança do consumidor. A permanência do Inec em 
um patamar baixo sugere que a recuperação da demanda nos próximos meses 

continuará a ser moderada”, afirma a confederação.  
 

Em relação a junho, as expectativas estão melhores para emprego, renda pessoal e 
endividamento, entre outros. Houve uma melhora de 9,5% nas projeções para o 
desemprego – ou seja, mais brasileiros acreditam que haverá queda no desemprego 

– na comparação com junho e de 7,3% ante julho de 2017.  
 

As expectativas em relação à renda pessoal subiram 2,8% ante o mês anterior e 2,5% 
na comparação anual. Houve aumento também na expectativa de compra de bens de 
maior valor na comparação anual (1,5%), mas queda na mensal (0,8%).  

 
O número de entrevistados que esperam queda na inflação subiu 7% em julho em 

relação ao mês anterior, mas caiu 1,1% na comparação com julho de 2017. As 
projeções para a situação financeira também melhoraram nas comparações anual 
(0,3%) e mensal (2,6%). 

 

Crise alavanca mercado de recuperação de ativos 

31/07/2018 – Bem Paraná (publicado em 30-07-2018) 
 
O número de consumidores endividados no país segue alto. Segundo levantamento da 

Serasa Experian, em junho, eram 61,8 milhões de inadimplentes, na quinta alta 
mensal seguida e o maior patamar da série histórica da pesquisa, iniciada em 2016.  

 
Entre as empresas, eram 5,5 milhões de CNPJs negativados, um acréscimo de 7,8% 

em relação ao mesmo mês do ano anterior.  
 
A paralisação dos caminhoneiros piorou o quadro.  

 
O desemprego e a instabilidade política, sem uma perspectiva sobre quais medidas o 

novo presidente adotará, a partir de janeiro de 2019, também são fatores que 
prejudicam a saúde financeira das empresas.  
 

Com isso, cresce no mercado empresas que desenvolvem gestão da recuperação de 
ativos.  

 
É o caso da de tecnologia Dígitro, de Florianópolis, que desenvolveu uma metodologia 
investigativa para fazer a gestão de risco de bens dados em garantia.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/confianca-do-consumidor-sobe-34-em-julho-diz-cni/
https://www.bemparana.com.br/noticia/crise-alavanca-mercado-de-recuperacao-de-ativos


 
A técnica usada é baseada em riscos e inteligência indutiva para descobrir o ativo, 
como pode ser “escondido” e, consequentemente, perdido.  

 
Nesse sentido, as soluções ajudam a monitorar e auxiliam o gestor investigar se o 

devedor está usando alguma forma de “esconder” o ativo de forma ilícita. 
 

Com avanço de empréstimos, lucro do Itaú tem alta de 3,45% e soma R$ 6,4 
bi 

31/07/2018 – Tribuna PR  

 
Maior banco privado do País, o Itaú Unibanco anunciou na segunda-feira, 30, um lucro 

líquido de R$ 6,382 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 3,45% na 
comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento foi embalado pelo 
aumento das margens do banco em operações no varejo, maiores receitas com 

prestação de serviços e menor gasto com inadimplência.  
 

O resultado ficou em linha com as projeções de R$ 6,62 bilhões, conforme média de 
seis casas consultadas pelo Prévias Broadcast. O levantamento considera o número 
alinhado às expectativas quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.  

 
O presidente do Itaú, Candido Bracher, afirmou, em nota à imprensa, que, apesar da 

redução das expectativas de crescimento econômico para 2018, a demanda por crédito 
continua saudável. “No primeiro semestre, concedemos 28% mais créditos para 
pessoas físicas e 20% mais créditos para as micro, pequenas e médias empresas em 

relação ao mesmo período de 2017”, destacou o executivo.  
 

De acordo com Bracher, as novas safras de crédito apresentam baixa inadimplência, 
mantendo a tendência de melhora da qualidade da carteira. Os empréstimos somaram 
R$ 623,3 bilhões no fim de junho, um avanço de 6,1% em 12 meses.  

 
O banco destacou que tem visto uma retomada gradual da concessão de empréstimos, 

com aumento da demanda em diversas linhas. Tanto é que, em comparação com o 
trimestre anterior, todas as carteiras de crédito do Itaú tiveram crescimento, o que 
resultou em alta de 3,7% da carteira total ajustada.  

 
O índice de inadimplência, considerando atrasos acima de 90 dias, encerrou junho em 

2,8%, abaixo do indicador visto ao término de março, de 3,1%. Em um ano, quando 
estava em 3,2%, foi vista melhora de 0,4 ponto porcentual.  
 

O destaque foi a redução de 0,6 ponto porcentual em micro, pequenas e médias 
empresas, para 3,7% no segundo trimestre contra o primeiro.  

 
Provisões  

As despesas com provisões para devedores duvidosos, as chamadas PDDs, totalizaram 
R$ 4,271 bilhões de abril a junho, cifra 3,9% maior que a vista nos três meses 
anteriores.  

 
“A despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa aumentou por efeito do 

crescimento da carteira de crédito no banco de varejo no Brasil e da revisão dos limites 
pré-aprovados, principalmente em cartões de crédito, além do impacto da variação 
cambial na América Latina (ex-Brasil) no período”, justificou o banco.  

 
O Itaú informou ainda que vendeu R$ 7,4 bilhões em carteiras de créditos vencidas e 

inadimplentes já baixadas a prejuízo no segundo trimestre, o que gerou impacto de 
R$ 101 milhões no lucro líquido do banco no período.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-avanco-de-emprestimos-lucro-do-itau-tem-alta-de-345-e-soma-r-64-bi/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-avanco-de-emprestimos-lucro-do-itau-tem-alta-de-345-e-soma-r-64-bi/


Por fim, o custo de crédito do banco foi R$ 3,601 bilhões no segundo trimestre, redução 
de 4,9% ante o primeiro, de R$ 3,788 bilhões.  
 

Do lado das receitas com prestação de serviços, Bracher ressaltou o esforço que o 
banco tem feito para elevar os resultados dessa linha. No primeiro semestre de 2018, 

as receitas de serviços e seguros somaram R$ 20,5 bilhões, com aumento de 8,2% 
em comparação com o mesmo período do ano anterior.  

 
Plataforma aberta  
O executivo reforçou ainda que no segundo trimestre o banco replicou a solução de 

plataforma aberta que já havia adotado em investimentos, iniciando a oferta de 
produtos de outras seguradoras em sua plataforma.  

 
As primeiras seguradoras que vão participar do piloto já foram selecionadas a partir 
de um processo de concorrência aberto no mercado. Além da Chubb (ex-Ace), que há 

quatro anos adquiria a carteira de grandes riscos do Itaú, também participam do início 
do projeto a MetLife, a Icatu e a Prudential, que levou a carteira de seguro de vida em 

grupo do banco.  
 
O banco manteve suas projeções de desempenho para 2018. As expectativas já 

incluem as operações de varejo do Citibank no Brasil – a compra da divisão do banco 
americano pelo Itaú foi anunciada em outubro de 2016. 

 

Dólar opera em alta, de olho no cenário externo e local 

31/07/2018 – G1  

 
O dólar opera em alta nesta terça-feira (31), com os investidores de olho na reunião do Fed 

(BC dos EUA) na quarta-feira (1) para ter pistas sobre os próximos passos sobre os juros na 
maior economia do mundo. Há ainda nesta sessão a formação da taxa Ptax (taxa de câmbio 
média calculada pelo Banco Central, usada para balizar contratos) de final de mês. 

 
Às 9h26, a moeda norte-americana subia 0,47%, vendida a R$ 3,7463.  Na quarta, o Comitê 

de Política Monetária (Copom) divulga a taxa básica de juros (Selic), que atualmente está em 
6,5% ao ano. 
 

Os investidores monitoram ainda o cenário político local, na reta final de coligações dos 
partidos para as eleições presidenciais de outubro. 

 
Atuação do BC 
O Banco Central indicou na véspera que pretende rolar todo o volume de swaps cambiais 

tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, que vence no início de setembro, 
mantendo a estratégia adotada nos últimos meses. 

 
O BC fará na quarta-feira leilão de até 4,8 mil contratos e, se mantiver essa oferta e vendê-

la até o final do mês, terá rolado o equivalente a US$ 5,255 bilhões. 
 
Acumulado no mês e ano 

Na véspera, o dólar fechou em R$ 3,7289. Em julho, até o dia 30, moeda dos EUA caiu 3,81%. 
No ano, houve crescimento de 12,54%. Já no semestre, a alta foi de 0,3%, de acordo com o 

Valor Pro. 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/31/cotacao-do-dolar-310718.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/31/fed-se-reune-para-decidir-sobre-taxa-de-juros-apos-criticas-de-trump.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/31/fed-se-reune-para-decidir-sobre-taxa-de-juros-apos-criticas-de-trump.ghtml


Bovespa fecha em alta e volta a superar o patamar de 80 mil pontos 

31/07/2018 – G1  
 

Investidores aguardam decisões de política monetária desta semana e acompanham 
o cenário político local. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira (30) e voltou a superar o patamar de 80 mil 
pontos. Numa sessão de volume reduzido, os investidores acompanharam o cenário político 

local e aguardavam as decisões de política monetária desta semana. 
 
O Ibovespa subiu 0,51%, a 80.275 pontos.  Na mínima do dia, o índice marcou 79.699 pontos 

e, na máxima, foi a 80.491 pontos. 
 

 O que é a bolsa de valores e para que ela serve? 
A equipe da corretora Ágora destacou, em nota a clientes, que a espera por definições 
monetárias em importantes economias nos próximos dias faz com que os investidores 

comecem a semana de forma mais apreensiva, assim como dados de emprego nos Estados 
Unidos, destacou a Reuters. 

 
A agenda da semana reserva decisões de juros dos bancos centrais do Japão, Estados Unidos, 
Inglaterra e Brasil. 

 
Na próxima sexta-feira, saem dados sobre criação de vagas no país que, juntamente com o 

comunicado do encontro do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), ajudarão a calibrar 
as apostas para os próximos passos sobre os juros na maior economia do mundo. 
 

Nos Estados Unidos, os juros já subiram duas vezes neste ano e a expectativa é de mais duas 
altas até dezembro. No encontro de quarta-feira, a expectativa o Fed mantenha os juros 

estáveis. 
 
Da cena política doméstica, a equipe da XP Investimento ressaltou em nota a clientes que as 

convenções partidárias realizadas no fim de semana não trouxeram novidades. O "foco está 
nos potenciais anúncios para a vaga de vice, sem nenhuma definição até o momento". 

 
Ação da Via Varejo subiu 6%, recuperando-se da queda de cerca de 4% dos últimos dois 

pregões, conforme seguem expectativas sobre a venda da fatia do GPA na rede varejista de 
móveis e eletrodomésticos, segundo a Reuters. 
 

O papel da Marfrig avançou 3,04%, tendo no radar notícias de que a norte-americana Tyson 
Foods entrou em conversações exclusivas com companhia de alimentos brasileira para 

comprar a sua unidade Keystone Foods. 
 

Forte aumento de tarifas atrai grandes empresas para o mercado livre 

31/07/2018 – DCI  
 

Possibilidade de contratos de longo prazo de fornecimento de eletricidade protege 
consumidores de tendência inflacionária e traz ganho de competitividade a fabricantes 
de diversos segmentos 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/30/bovespa-cotacao-30072018.ghtml
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/2018/07/25/o-que-e-a-bolsa-de-valores-e-para-que-ela-serve.ghtml
https://www.dci.com.br/industria/forte-aumento-de-tarifas-atrai-grandes-empresas-para-o-mercado-livre-1.727816


 
 
 

 
 

 
 

 
O encarecimento das tarifas de energia e a necessidade de competitividade atraem 
para o Ambiente de Livre Contratação (ACL) diversos segmentos da indústria. Além 

de permitir maior controle do consumo, modelo pode alavancar uso de fontes 
renováveis. 

 
“A recente explosão tarifária causou uma corrida de empresas interessadas em fazer 
a migração. O mercado livre de energia permite preços e produtos diferenciados, 

enquanto o consumidor tradicional fica muito passivo, apenas usa e paga, não tem 
muita gestão”, aponta o diretor de regulação da Safira Energia, André Cruz. 

 
Desde 2014 as tarifas de energia do País acumulam um aumento significativo, que 
pode chegar a 44% ao final de 2018, de acordo com estimativas da Associação 

Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres 
(Abrace). Para fugir dessa inflação, empresas recorrem ao ACL, que permite contratos 

de fornecimento de longo prazo por um preço fixo.  
 
“Quando o preço de referência do mercado livre está baixo e a tarifa do mercado 

regulado está alto, é o momento ideal de migrar. Então o consumidor fica protegido 
das variações”, explica a diretora de gestão da Electra Energy, Angela Saraiva. 

 
No mercado livre desde 2016, a Embalagens Industriais Adesi Coating contabiliza 
redução de gastos com energia em cerca de 50% nos últimos 15 meses. “A premissa 

básica é que teríamos 25% de ganho com a energia, através da contratação com a 
Electra.  

 
Mas, por deixar de pagar o horário de ponta, eu parei de usar geradores e minha 
economia foi de 40%. Com essa diferença, investi em eficiência energética, mudamos 

para LED e cheguei a esses 50%”, explica o superintendente da Adesi, Jacinto 
Cianfarano. 

 
Cruz cita o caso de uma empresa de siderurgia de Minas Gerais, que por razões de 
confidencialidade, não pode ter seu nome divulgado. “Foi feito contrato de energia por 

três anos, entre 2019 e 2021, e conseguiu uma boa condição que trará 15% de 
redução mensal.” De acordo com a Safira, isso representa R$ 70 mil reais por mês 

para a empresa. 
 

No mercado livre desde 2010, a Minasa Trading International registrou economia 
média de 16% com energia no ano passado.  
 

“Somos uma indústria do setor têxtil, um segmento muito difícil, margens muito 
espremidas. O foco com a migração era a redução de custos e melhora na 

competitividade”, afirma o supervisor financeiro da Minasa, Heitor Romero. Com 
recentes iniciativas de eficiência energética, a empresa espera economia de 20% a 
30%. 

 
Fontes renováveis 

Cruz destaca que, além do ganho financeiro, o ACL também permite a escolha do tipo 
de fonte energética. “A empresa pode optar por uma geração renovável, como eólica 
ou solar, e ganhar uma certificação de energia verde. No mercado cativo você não tem 

essa possibilidade.”  
 

https://www.dci.com.br/image/policy:3.299810:1532995577/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


Desta forma, esse modelo de contratação pode contribuir para a expansão o uso 
dessas fontes. “Pode alavancar a energia limpa. O consumidor cativo não consegue 
garantir de onde vem o seu consumo em meio ao mix das distribuidoras. No mercado 

livre, você pode escolher ou comprar de uma empresa que garante que o parque 
gerador é renovável”, declara o diretor de regulação da Safira. 

 

Projeto da Copel permite quitar débitos no momento da leitura e evita cortes 

31/07/2018 – Bem Paraná (publicado em 30-07-2018)  
 

 
Um projeto-piloto desenvolvido pela Copel em Curitiba tem como objetivo facilitar o 
pagamento de contas em atraso e evitar o corte da energia por inadimplência.  

 
Mais de 20 equipes de eletricistas que suspendem o fornecimento em domicílios com 
contas pendentes na cidade estão oferecendo aos clientes a alternativa de pagamento 

dos débitos por meio de máquinas de cartão, evitando assim o corte. 
 

O sistema funciona online, gerando as contas em atraso na própria máquina que aceita 
cartões de débito e crédito. Feito o pagamento, o consumidor recebe o comprovante 
por mensagem de SMS. As máquinas aceitam as bandeiras Master, Visa, Hipercard e 

Elo, com parcelamento em até 12 vezes. 
 

O presidente da Copel, Jonel Iurk, explica que a tecnologia vem para melhorar a 
relação com o cliente. “Queremos evitar o transtorno gerado pelo corte. Ao mesmo 
tempo, trabalhamos na orientação sobre a adoção do débito automático, por exemplo, 

que hoje é a melhor alternativa para evitar que a conta seja esquecida”, comenta. 
 

O projeto envolve eletricistas próprios e contratados, todos com identificação. Na 
primeira semana as equipes evitaram 178 cortes no fornecimento, que seriam 
efetuados caso os consumidores não tivessem quitado os débitos no momento da visita 

dos eletricistas. A fase de testes do projeto deve durar 90 dias. 
 

CORTE E RELIGAÇÃO – As regras sobre serviços de energia elétrica, entre eles a 
suspensão por falta de pagamento, são estabelecidas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), o órgão regulador do setor. 

 
A agência determina que as distribuidoras avisem aos clientes por escrito, com 

antecedência mínima de 15 dias, a possibilidade da suspensão de fornecimento por 
falta de pagamento. Este aviso é veiculado na própria conta de luz, seja ela impressa 
ou digital, e na prática resulta em cortes realizados, em média, 36 após o vencimento 

da fatura. 
 

As contas em atraso sofrem acréscimo de multa, juros e correção monetária, cobrados 
na conta do mês seguinte ao pagamento.  

 
Quando o corte é inevitável, o prazo para religação é de até 24 horas para domicílios 
em área urbana e de até 48 horas para áreas rurais, contadas a partir da baixa do 

débito junto à Copel, o que ocorre automaticamente. 
 

 
 
 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/projeto-da-copel-permite-quitar-debitos-no-momento-da-leitura-e-evita-cortes


Curitiba tem posto com gasolina a menos de R$ 4, menor preço desde greve 

dos caminhoneiros 

31/07/2018 – Bem Paraná (publicado em 30-07-2018) 

 
Preço estável nas refinarias e produção de álcool ajudam a reduzir valor do combustível  

 

 
Preço médio da gasolina na semana passada estava em R$ 4,20 (Foto: Franklin de 
Freitas)  
 

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 18 Estados 
brasileiros e no Distrito Federal na semana passada. A maior redução aconteceu no 

Paraná, onde o combustível ficou 1,98% mais barato. Em Curitiba o preço médio do 
etanol na semana de 22 a 28 de julho ficou em R$ 2,748. O valor do etanol ajudou a 
baixar também o preço da gasolina.  

 
Em Curitiba, no começo desta semana já era possível encontrar postos com o litro por 

R$ 3,99. Depois da greve dos caminhoneiros, em maio, o litro da gasolina chegou a 
mais de R$ 4,70 na Capital. Na semana passada o preço médio do litro na Capital 
estava em R$ 4,20. 

 
Essa variação de preços boa para o consumidor acontece porque estamos no momento 

de maior produção do etanol nas usinas, o que barateia o combustível. Como a 
composição da gasolina leva 27% de etanol, isso acaba impactando no que é cobrado 
na bomba. 

 
Também colabora o fato do preço da gasolina ter ficado mais estável nas refinarias. 

Para hoje, a Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo 
nas refinarias será mantido em R$ 1,9682. 

 
Diesel 
O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. 

A redução do preço do combustível foi uma das reivindicações dos caminhoneiros na 
greve feita no fim de maio. 

 
Etanol é mais vantajoso no Paraná e mais 4 estados 
Os valores médios do etanol seguem vantajosos sobre os da gasolina nos cinco Estados 

entre os maiores produtores do biocombustível do País — São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Goiás e Mato Grosso. O levantamento considera que o combustível de cana 

ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado 
de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. 
 

Em Mato Grosso, o hidratado era vendido até a semana passada em média por 56,84% 
do preço da gasolina, em São Paulo por 59,35%, em Goiás em 60,33%, em Minas 

Gerais a 62,56% e, no Paraná, a paridade está em 64,48% Na média brasileira, a 
paridade é de 61,13% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também 
favorável ao biocombustível. 

 
O valor médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou em 17 Estados e no 

Distrito Federal na semana passada, segundo dados da ANP. 
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/Curitiba%20tem%20posto%20com%20gasolina%20a%20menos%20de%20R$%204,%20menor%20pre%C3%A7o%20desde%20greve%20dos%20caminhoneiros
https://www.bemparana.com.br/noticia/Curitiba%20tem%20posto%20com%20gasolina%20a%20menos%20de%20R$%204,%20menor%20pre%C3%A7o%20desde%20greve%20dos%20caminhoneiros


Operação mira cartel de distribuidoras que controlava preço da gasolina em 

Curitiba 

31/07/2018 – Gazeta do Povo  

 
Segundo a polícia, quadrilha é formada por funcionários das três maiores 

distribuidoras de combustíveis do país 
1  

 
Pelo esquema, dono do posto era obrigado a assinar contrato de exclusividade na 
compra de combustível. Marcelo Camargo/Agência Brasil  
   

Uma quadrilha formada por funcionários das distribuidoras Shell, Ipiranga e Petrobras, 
as três maiores do país, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná nesta terça-

feira (31), em Curitiba. As investigações apontam que gerentes e assessores destas 
empresas se uniam em cartel para controlar o preço final dos combustíveis nas bombas 
dos postos de gasolina da capital.  

 
De acordo com Divisão de Combate à Corrupção, núcleo da Polícia Civil responsável 

pela operação, o esquema tinha um modus operandi que obrigava o empresário que 
queria ter um posto bandeirado a assinar um contrato de exclusividade de compra de 
combustível com a respectiva distribuidora, o que não é ilegal.  

 
No entanto, de acordo com as investigações, as distribuidoras é que definiam o valor 

do litro do combustível praticado pelo dono do posto bandeirado, controlando, assim, 
o preço nas bombas e, consequentemente, a margem de lucro dos empresários.  
 

 
Policiais da Divisão de Combate à Corrupção estão cumprindo mandados em Curitiba. 
Polícia Civil  

 
As distribuidoras na mira dominam 70% do mercado em todo o Brasil, e as 
investigações estão sendo feitas em estabelecimentos próprios destas empresas e 

também nas residências dos suspeitos. A investigação levou mais de um ano. Todas 
as empresas foram procuradas pela reportagem, mas ainda não se pronunciaram. 

 
Além da Divisão de Combate à Corrupção, também atuou como parte importante no 
processo a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba, órgão do 

Ministério Público do Paraná. 
 

Ao todo serão cumpridos 20 mandados judiciais, sendo oito de prisão e 12 de busca e 
apreensão. A Justiça ainda determinou o afastamento do sigilo do e-mail de nove 
pessoas. Alguns dos mandados serão cumpridos nas sedes administrativas das 

distribuidoras na capital paranaense.  
 

Para cumprir os mandados, mais de 50 policiais, quatro delegados, dois promotores 
de Justiça e servidores do Instituto de Criminalística participam da operação. 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/operacao-mira-cartel-de-distribuidoras-que-controlava-preco-da-gasolina-em-curitiba-6hez3zqjbpx7vo6mxnswn6y0p
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/operacao-mira-cartel-de-distribuidoras-que-controlava-preco-da-gasolina-em-curitiba-6hez3zqjbpx7vo6mxnswn6y0p


Decreto que estende subvenção ao diesel será publicado até quarta-feira, diz 

MME 

31/07/2018 – Tribuna PR (publicado em 30-07-2018) 

 
A Casa Civil vai publicar até a próxima quarta-feira, dia 1º, novo decreto para 

regulamentar a subvenção ao óleo diesel a partir de agosto, informou o secretário-
executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix. O texto “está sendo 

finalizado”, disse ele ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.  
 
A atual regulamentação vence nesta terça-feira, 31. No mercado, inclusive na 

Petrobras, a expectativa é quanto ao valor subsidiado, se será mantido o de R$ 0,46 
por litro.  

 
Em negociação com caminhoneiros, em meio à greve, o governo se comprometeu a 
subvencionar o litro do diesel em R$ 0,46 pelo prazo de 60 dias, que termina nesta 

terça. Fonte da estatal diz que a diretoria não se envolveu nessa discussão com o 
Executivo e que o entendimento é que o papel da empresa é cumprir a regra definida 

no decreto que sairá nesta semana. 
 

Tenho certeza que haverá acordo sobre matéria do tabelamento do frete, diz 
Temer 

31/07/2018 – Tribuna PR (publicado em 30-07-2018) 

 
O presidente Michel Temer (MDB) disse nesta segunda-feira, 30, acreditar que deve 
haver uma convergência das demandas entre empresários e representantes dos 

caminhoneiros em relação ao tabelamento do frete. O tema deve ser discutido no 
Supremo Tribunal Federal (STF) no final de agosto.  

 
“Quando chegamos ao acordo com os caminhoneiros no décimo dia da greve, tínhamos 
convicção de que haveria disputas de natureza judicial. Agora, tenho tido informações 

de que vai haver uma composição e que vamos chegar a um ponto em relação a esta 
matéria”, comentou o presidente, ao citar a participação da advogada-geral da União, 

Grace Mendonça, nas negociações com o ministro Luiz Fux, do STF, que relata as ações 
que questionam a fixação de um valor mínimo para o frete.  
 

“Os próprios caminhoneiros perceberam que haveria problema na questão do 
tabelamento”, afirmou Temer, em almoço com empresários na sede da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  
 
No evento, ao receber uma lista de demandas do empresariado paulista, Temer 

comentou que o almoço se tornou “uma reunião de trabalho”. Entre as demandas 
apresentadas ao presidente estão o enfrentamento do custo de empréstimos bancários 

para o setor produtivo e a isonomia em relação a políticas industriais de outros países. 
 

Produto feito no Brasil chega a ser 30% mais caro que o produzido nos EUA 

31/07/2018 – Isto É  
 

Um produto feito no Brasil é 30% mais caro do que o mesmo produto feito nos Estados 
Unidos ou na Alemanha, países com os quais a indústria brasileira compete e que têm 

várias subsidiárias no País. O estudo comparativo do custo Brasil foi feito pela 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 
 

Nas duas edições anteriores do levantamento, apresentadas em 2010 e em 2013, essa 
diferença no chamado custo Brasil era de 37%.  
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“Infelizmente a redução não foi consequência de um esforço do governo para diminuir 
nossos custos, mas da depreciação do real frente ao dólar e da redução da taxa de 
juros básicos da economia”, explica o presidente da entidade, João Carlos Marchesan. 

 
Sem o efeito câmbio, diz ele, a diferença ficaria próxima aos porcentuais dos anos 

anteriores. O estudo leva em conta as variáveis de juros sobre capital de giro, insumos 
básicos, impostos não recuperáveis na cadeia, logística, encargos sociais e 

trabalhistas, burocracia e custos de regulamentação, custos de investimentos e de 
energia. 
 

“O grosso da nossa falta de competitividade é um problema do Brasil e não da 
indústria, pois é resultado de fatores sistêmicos, sobre os quais não temos controle”, 

acrescenta Mário Bernardini, diretor de competitividade da Abimaq. 
 
Única fabricante de compressores e equipamentos para refrigeração no Hemisfério Sul, 

a Bitzer, com fábrica em Cotia, na grande São Paulo, é um exemplo dessa falta de 
competitividade provocada por “fatores sistêmicos”. A empresa já exportou cerca de 

35% de sua produção no início dos anos 2000 para EUA e Europa, incluindo a matriz 
do grupo na Alemanha. 
 

Agora, 15% do que produz vai para o exterior, mas a grande maioria para países da 
região, especialmente Argentina, onde o grupo também tem uma filial. “Da porta para 

dentro, somos tão competitivos quanto nossa fábrica alemã, mas, da porta para fora 
nosso produto custa em torno de 30% mais”, diz o presidente da empresa no Brasil, 
Fernando Bueno. 

 
Segundo ele, a fábrica local tem os mesmos equipamentos da matriz, opera de forma 

semelhante e os funcionários recebem o mesmo treinamento. “Temos produtividade, 
mas não temos competitividade”, diz Bueno. “O câmbio valorizado, os impostos e os 
juros altos tiram nossa competitividade.” 

 
Como recuperar 

A Abimaq defende uma política de Estado para recuperar a capacidade de produção 
das indústrias de transformação que, há dez anos, respondiam por 17% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro. Hoje, participam com 12%.  

 
A capacidade de investimento, antes de 18% do PIB, agora está em 15,6% e o número 

de trabalhadores caiu de 350 mil pessoas, em 2008, para 294,6 mil em maio. No auge 
da produção, em 2013, o setor chegou a empregar 380 mil funcionários. 
 

Muitas fábricas fecharam as portas. “Não temos mais fundições de alumínio no Brasil 
e as de ferro são poucas”, diz Fernando Bueno, que precisa importar o produto da 

Alemanha. 
 

“O ponto-chave para termos condições de investimento é recuperar a capacidade de 
competição da indústria local, o que obrigatoriamente passa pela redução do custo 
Brasil – o que não foi feito nos últimos 30 anos”, afirma Marchesan. 

 
Em mais uma tentativa de reverter esse quadro, a Abimaq preparou uma cartilha que 

vem sendo entregue e debatida com os candidatos à Presidência da República. Com 
22 páginas, compara a situação econômica de dez países, incluindo o Brasil, e sugere 
medidas prioritárias para o desenvolvimento da indústria. 

 
Uma delas é a necessidade de reformas estruturais (tributária, fiscal, da Previdência 

e monetária e cambial). As outras são uma política de desenvolvimento industrial e 
inserção no comércio global.  
 

 



Waymo testa carros autônomos com Walmart 

31/07/2018 – Automotive Business (publicado em 30-07-2018)  
  

Modelos autoguiados levarão clientes para as lojas nos Estados Unidos  
 

 

 
 
 
A Waymo, empresa de carros autônomos da Alphabet, controladora do Google, firmou 

parceria com o Walmart nos Estados Unidos. O projeto piloto vai usar automóveis 
autoguiados para transportar consumidores até as lojas da rede de supermercados, 

onde eles farão a retirada de produtos encomendados pelo site e serão levados de 
volta para casa.  
 

Os testes começarão no Arizona. Com a iniciativa, a empresa pertencente à gigante 
de tecnologia poderá coletar mais dados para aprimorar a sua solução de condução 

autônoma. 
 
A parceria também é mais um passo no esforço do Walmart para se aproximar da 

concorrente Amazon, que atrai clientes com a oferta de uma série de soluções 
tecnológicas em sua plataforma e na entrega de produtos. Desde que começou a 

desenvolver carros autônomos, em 2009, a Waymo já rodou quase 13 milhões de 
quilômetros em testes da tecnologia em vias públicas.  
 

Além da parceria com o Walmart, a empresa anunciou recentemente que terá o mesmo 
serviço de transporte em parceria com um shopping center. A companhia também 

firmou acordo com a AutoNation, rede de varejo automotivo dos Estados Unidos. A 
empresa passará a oferecer um automóvel autônomo Waymo quando o carro de seus 

clientes de Phoenix estiver na oficina.  
 
Outro acordo relevante é com a Avis Budget, na mesma cidade. A locadora dará carona 

de carro autônomo para os clientes até o ponto em que eles farão a retirada do 
automóvel que alugaram. 

 

Grupo BMW adota tomografia no desenvolvimento de protótipos 

31/07/2018 – Automotive Business (publicado em 30-07-2018)  

 

 
 
Tecnologia ajudará a controlar a qualidade dos veículos desde os estágios 

iniciais  
 

O Grupo BMW adotou de forma pioneira a tomografia computadorizada para o 
desenvolvimento, produção e análise de protótipos. Com a tecnologia, a qualidade dos 

veículos do grupo (BMW, Mini e Rolls-Royce) poderá ser controlada desde os estágios 

iniciais de desenvolvimento.  
 

As imagens digitalizadas são obtidas por quatro robôs que se movem ao redor do 
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protótipo, produzindo uma grande quantidade de fotos. Estas são utilizadas para 
exames detalhados de inovação, materiais e tecnologias.  
 

Até agora os veículos tinham de ser desmontados para análise. Com a tomografia 
computadorizada eles permanecem intactos. O novo sistema está instalado no centro 

de pesquisa e inovação da fábrica da BMW de Munique, na Alemanha. 
 

A empresa vem usando capturas de tomografia computadorizada e raios-X para 
verificar as peças do veículo há muitos anos, mas o novo sistema gera análises ainda 
mais precisas. Esse nível de detalhe é necessário para verificação de soldas, partes 

parafusadas e a condição da carroceria antes e depois da pintura. Os resultados da 
varredura servem de base para modificações direcionadas à produção em série.  

 
A digitalização das imagens é realizada por quatro robôs, que agem de forma 
coordenada. Quando o veículo está em posição no sistema, esses robôs se movem em 

torno dele.  
 

Os dados coletados são colocados em um programa de computador que calcula uma 
imagem tridimensional de várias camadas. Isso forma a base para uma análise 
detalhada do funcionamento interno do veículo, oferecendo informações sobre objetos 

tão pequenos quanto 100 mícrons, largura aproximada de um fio de cabelo.  
 

Os engenheiros também realizam pesquisas para determinar até que ponto a 
inteligência artificial pode ser usada para avaliar descobertas feitas a partir da grande 
quantidade de dados processada. 

 

Nissan inaugura fábrica de picapes de onde sairão Frontier, Alaskan e Classe 
X 

31/07/2018 – Gazeta do Povo (publicado em 30-07-2018) 
 

Nova linha de produção em Córdoba, na Argentina, será responsável também 
por abastecer o mercado brasileiro  
 

 
Enquanto a indústria brasileira reajusta para baixo as projeções de exportações de 
automóveis para Argentina, a japonesa Nissan inaugurou nesta segunda-feira (30) 
sua linha de produção de picapes em Córdoba. 

 
Com um investimento de US$ 600 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) e capacidade de 

produção de 70 mil unidades por ano, 50% da produção será voltada à exportação, 
sendo o Brasil o principal mercado. Até então, era do México que o Brasil importava a 
picape da fabricante japonesa. A companhia ainda não anunciou a lista de outros 

países alvo da exportação.  
 

A nova linha de produção está instalada no mesmo complexo industrial da aliança com 
a Renault, onde já trabalham 2,4 mil funcionários. A atual expansão vai gerar cerca 
de mil novos empregos diretos, segundo a companhia. 

 
A produção das novas instalações começa nesta semana com o modelo Frontier. 

Ainda neste ano também terá início a fabricação do modelo Alaskan, da Renault. A 
partir do ano que vem está prevista a fabricação do modelo Classe X, da Mercedes, 

no mesmo local.  
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A fábrica de picape em Córdoba irá complementar o complexo industrial da Nissan 
em Resende (RJ), que atualmente exporta para oito países da América Latina latina, 
com foco na Argentina. 

 
Pelo acordo comercial vigente, para poder exportar da fábrica brasileira de Resende 

para a Argentina com vantagens tributárias, a empresa precisa também importar do 
país vizinho. 
 

Um projeto que teve início há três anos, a nova linha de produção entra em operação 
em um momento em que as vendas de veículos leves, caminhões e ônibus do Brasil 

para o exterior tiveram uma queda de 4,4% em junho na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, segundo os dados mais recentes da Anfavea (associação dos 
fabricantes no Brasil) - recuo que o presidente da entidade, Antônio Megale, atribuiu 

a uma revisão dos pedidos de importação pelo lado da Argentina.   
 

 
O país ingressou em uma disparada do dólar neste ano, com a dificuldade do governo 

do presidente Maurício Macri em proteger sua moeda da desvalorização, tendo de 
bater na porta do FMI e cortar as projeções de crescimento econômico pela metade. 
O presidente argentino participou da inauguração da fábrica de picapes.  

 
Em um ambiente que lhe é familiar -a família de Macri foi dona de uma fábrica 

automotiva chamada Sevel, que alugava instalações para montadoras no passado-, a 
presidência argentina pediu que a Nissan convidasse mais funcionários do que a 
quantidade prevista inicialmente para assistir ao discurso presidencial.  

 

 
 

Macri exaltou um total de US$ 5 bilhões de investimentos do setor automotivo em 
geral no país, mencionou a geração de empregos e se esforçou para mostrar aos 
trabalhadores presentes que a crise atual não se compara a outros momentos de 

fragilidade econômica do passado.  
 

Córdoba é o coração da indústria automotiva na Argentina, é capital da província de 
mesmo nome que abriga também fábricas da Fiat e da Volkswagen, além do 
complexo da Renault, onde foi instalada a nova linha da Nissan. 

 
 



Cobre opera em baixa, após dado modesto da indústria da China 

31/07/2018 – Isto É  
 

Os contratos futuros de cobre operam em território negativo na manhã desta terça-
feira, após um indicador econômico modesto da China, importante consumidora do 

metal. 
 

Às 6h55 (de Brasília), o cobre para três meses caía 0,51%, a US$ 6.213 a tonelada, 
na London Metal Exchange (LME). O cobre para setembro tinha queda de 0,36%, a 
US$ 2,7820 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile 

Exchange (Nymex), às 7h07. 
 

O índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China atingiu 
o patamar mais baixo em 14 meses. O indicador é um sinal de que há um impacto das 
tensões comerciais entre os Estados Unidos e Pequim na indústria local. O PMI oficial 

da indústria teve baixa de 51,5 em junho a 51,2 em julho, ante previsão de 51,3 dos 
analistas ouvidos pelo Dow Jones Newswires, mas seguiu acima da marca de 50 

pontos, o que indica expansão da atividade. 
 
Estrategistas do ING disseram que o dado de mais cedo da China é uma mostra do 

risco para a demanda por metais da próxima tarifa dos EUA, prevista para entrar em 
vigor em 1º de agosto, o que poderia piorar o quadro. 

 
Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco subia 1,06%, a US$% 2.577 
a tonelada, o alumínio avançava 0,26%, a US$ 2.083 a tonelada, o estanho tinha alta 

de 0,45%, a US$ 20.130 a tonelada, o níquel cedia 0,07%, a US$ 13.885 a tonelada, 
e o chumbo estava estável, a US$ 2.159,50 a tonelada 
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